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Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 9. december 2014 at etablere dialogforum for 

socialt udsatte. Dialogforummet havde opstartsmøde den 7. august 2015. 

 

Dialogforum for socialt udsatte er talerør for socialt udsatte og har blandt andet til formål at 

kvalificere indsatsen i forhold til socialt udsatte. Forummet består af 11 medlemmer, der sidder for 

en 2-årig periode, med undtagelse af medlemmet fra kommunalbestyrelsen, der sidder for en 4-årig 

periode. Der er gået to år siden det nuværende dialogforum for socialt udsatte startede op, og derfor 

skal der på ny ske en ny udpegning. Denne foretages af kommunalbestyrelsen.  

 

Kommissoriet for dialogforum for socialt udsatte er vedlagt som bilag.  

  

Det fremgår af nedenstående oversigt, hvilke medlemmer kommunalbestyrelsen skal udpege og 

hvilke medlemmer, der er udpeget af repræsentanter for organisationer m.v. Der er indsat ’indstillet’ 

ud for repræsentanter til de poster, der udpeges af kommunalbestyrelsen og indsat ’udpeget’ ud for 

de repræsentanter, der er udpeget af organisationer m.v. 

 

Udpeges Repræsentant fra Udpeges af Hvem 

1 medlem + 

1 suppleant 

Almene 

boligforeninger i 

Norddjurs Kommune 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Merete Holck, B45 (fortsætter) 

Suppleant: 

Bjarne Bøhl Pedersen, driftschef i B45 

(fortsætter) 
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1 medlem + 

1 suppleant 

Praktiserende læger i 

Norddjurs Kommune 

De 

praktiserende 

læger 

UDPEGET 

Medlem: 

Jannik Falhof, Lægefællesskabet 3. sal 

(fortsætter) 

Suppleant:  

Ingen udpeget 

1 medlem + 

1 suppleant 

De faglige 

organisationer 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Tinne Christiansen, FTF/BUPL 

(fortsætter) 

Suppleant: 

Nana Højlund Corfitz, FOA (fortsætter) 

1 medlem + 

1 suppleant 

Norddjurs Provsti Norddjurs 

Provsti 

UDPEGET 

Medlem: 

Lars Seeberg (fortsætter) 

Suppleant: 

Christina Phillipstat Schwencke 

2 medlemmer 

+ 1 suppleant 

Med særlig praktisk 

og/eller faglig indsigt 

i området 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlemmer: 

Bo Lindballe, souschef på socialområdet i 

Norddjurs Kommune (fortsætter) 

Annette Kristensen, leder af Familiehuset/ 

sundhedplejen/FTI på socialområdet i 

Norddjurs Kommune (fortsætter) 

Suppleant: 

Ingen udpeget 

1 medlem + 

1 suppleant 

Norddjurs Kommunes 

rusmiddelcenter 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Anne Karen Møller, afdelingsleder på 

rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune 

(tidligere suppleant) 

Suppleant:  
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Jan Hoel, Rusmiddelcentret 

1 medlem + 

1 suppleant 

UngNorddjurs Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlem: 

Peter B. Lyng, ungdomskonsulent i 

UngNorddjurs (fortsætter) 

Suppleant: 

Anne Grethe Grann, ungdomskonsulent i 

UngNorddjurs (fortsætter) 

2 medlemmer 

+ 2 suppleanter 

Frivillige sociale 

foreninger 

Kommunal-

bestyrelsen 

INDSTILLET 

Medlemmer: 

Birgitte Jørgensen, Røde Kors Grenaa 

(fortsætter) 

Kenneth Flammild, Café Grenaa 

(fortsætter) 

Suppleant: 

Jette Skriver Eriksen, Cafe Grenaa 

1 medlem Kommunalbestyrelsen Kommunal-

bestyrelsen 

UDPEGET 

Jens Kannegaard Lundager (sidder for en 

4-årig periode med udgang i 2025) 

 

Det første møde i den nye periode i dialogforum for socialt udsatte forventes afholdt den 3. februar 

2022. 

Økonomiske konsekvenser 

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at: 

1. de indstillede medlemmer til dialogforum for socialt udsatte fra de almene boligforeninger, 

de faglige organisationer, rusmiddelcentret, UngNorddjurs og de sociale frivillige foreninger 

samt medlemmer med særlig indsigt i området godkendes. 

2. de øvrige udpegede medlemmer i dialogforum for socialt udsatte godkendes. 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-01-2022 

Godkendt. 

 

 

Bilag: 

1 - 3208780 Åben Kommissorium for dialogforum for socialt udsatte (173710/21) (H) 

 


