
Kommissorium for Udsatterådet i Bornholms Regionskommune 
 

Formål og opgave 
Udsatterådet i Bornholms Regionskommune har som primær opgave at være talerør for udsatte grupper på 

Bornholm og kan rådgive kommunalbestyrelsen omkring emner, der berører udsatte grupper på Bornholm. 

Kommunalbestyrelsen kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsattes forhold og 

vilkår og opnå et bredere grundlag at træffe beslutninger på. Udsatterådets kan af egen drift eller efter 

anmodning komme med forslag til politiske og administrative initiativer på udsatteområdet samt afgive 

høringssvar i forbindelse med en politisk beslutningsproces, når emner omhandler udsatte grupper.  

Målgruppen for Udsatterådet defineres som borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, hvilket 

kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmis-

brug.  

Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådes behandling af 

principielle spørgsmål.  

 

Rådets sammensætning og udpegning 
Udsatterådet består af 12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret på Bornholm. Der vælges desuden 

op til 12 suppleanter, der har møderet og taleret på udsatterådets møder. Et medlem af Udsatterådet ud-

træder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl på Bornholm. 

Rådet er sammensat, så der sikres en så bred viden som muligt om udsatte grupper. Det tilstræbes at 

sammensætte rådet ud fra denne sammensætning: 

 2 unge under 30 år 

 Repræsentant fra SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed)  

 Repræsentant fra SAND (interesseorganisation for hjemløse) 

 brugere og fagpersonale fra væresteder  

 2 politikere.  

 

Kommunalbestyrelsen udpeger rådets medlemmer og suppleanter efter indstilling på opstartsarrangement. 

Formanden for Udsatterådet udpeger Udsatterådet. 

 

Rådets funktionsperiode og konstituering 
Rådets funktionsperiode er 2 år. Rådet forbliver i virksomhed indtil udpegning af nye medlemmer har fun-

det sted. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rå-

dets medlemmer. 

Udsatterådet afholder møde fire gange om året. Rådet kan desuden afholde møde, når formanden finder 

det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse 

til formanden eller sekretariatet.   



 

Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdel-

se. Udsatterådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden 

eller sekretariatet senest 2 uger før mødet afholdes. Hvis det kræves kan indkaldelse til ekstraordinære 

møder ske med kortere varsel end 1 uge. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, 

kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder at sagen ikke kan udsættes eller hvis dette 

tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.  

 

Der optages referat af Udsatterådets forhandlinger og beslutninger. Er mindretal kan kræve sin opfattelse 

tilført referatet. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og sup-

pleanter. Medlemmerne har 1 uge til at fremsende ændringsforslag eller bemærkninger til referatet. Refe-

rat betragtes herefter som godkendt og kan offentliggøres.  

 

Udsatterådets møder er ikke offentlige. Rådet kan beslutte at andre personer end rådets medlemmer kan 

deltage på et møde, når der er behov for det.  

 

Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende af næstformanden. Hvis begge er fraværende, 

ledes mødet af den person, som rådet enes om ved stemmeflertal. Mødelederen formulerer de spørgsmål, 

som Udsatterådet skal stemme om.  

 

Udsatterådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger tages ved stem-

meflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller mødelederens stemme, der er afgørende. Et mindre-

tal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og 

sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.    

 

Tavshedspligt  
Medlemmerne af Udsatterådet samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af Forvaltningslovens 

regler om tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.  

 

Sekretariatsbetjening og økonomi 
Politisk Service varetager sekretariatsbetjeningen af rådet. Der budgetteres et årligt beløb til Udsatterådet, 

der omfatter omkostninger til mødeforplejning, aktiviteter og events.  

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 
Denne forretningsorden er vedtaget af Udsatterådet den 12. april 2018 og træder i kræft samme dag.  

 


