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KKR 
MIDTJYLLAND 

NOTAT

Referat fra møde i Dialogforum Midtjylland 
den 27. januar 2015

 
Deltagere:

Jan Petersen, formand for KKR Midtjylland

Carsten Kissmeyer, næstformand for KKR Midtjylland

Orla Bredgaard, Danske Handicaporganisationer                                       

Jørgen Ahler, Danske Handicaporganisationer                                            

Tom Møller Jensen, Danske Handicaporganisationer                                  

Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune 
Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune

Eva Glæsner, KKRsekretariatet

Afbud:

Rosa Klitgaard, Skole og Samfund 

Mødet fandt sted tirsdag den 27. januar 2015 kl. 14.00 – 16.30
på Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Velkomst og aktuelt v/ Jan Petersen
Jan Petersen bød velkommen og orienterede om:

Fokus på ”hvad der virker”: I Midtjylland har vi haft fokus på effekter gennem 

flere år. Der er i 2010 etableret et center for innovation og metodeudvikling 
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på tværs af region og kommuner, der står stærkt på det nationale landkort  

når det kommer til at afprøve, dokumentere og udbrede metoder, der 

virker. 

Det har desuden været et indsatsområde i rammeaftalen i flere år, og er det 

fortsat. Deloittes seneste påstand om, at kommunerne angiveligt handler 80 

% ”i blinde” når vi foranstalter sociale indsatser for borgerne, holder derfor 

ikke men, også det, er svært at dokumentere.

Status vedr. den nationale koordinationsstruktur:

De to første udmeldte målgrupper er:

o Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

o Specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn og unge 

med alvorligt synshandicap - 0-17 år 

Vi har netop sendt spørgeskemaer ud til kommunerne og forventer, at KKR 

skal se en foreløbig udredning i juni måned.

Den næste udmelding forventes i november, og vi regner med det komme 

til at handle om borgere med spiseforstyrrelser.

Kommunernes fokus på børn og unge med sociale problemer øges.

Det bliver en af udmeldingerne på KL’s topmøde i marts, og også her 

samarbejder kommunerne allerede med at finde ud af hvad der virker.

Holstebro kommunes strategi og indsats for sindslidende v/ Helle 
Bro - direktør for Personale, Social og Arbejdsmarked og Solveig Hou-
møller, leder af Ungeindsatsen i Holstebro kommune

Holstebro Kommunes strategi hviler på en grundholdning om, at 

kompetencer udvikles i fællesskab og sigter mod at få flest muligt unge i 

uddannelse og job gennem sammenhængende forløb for borgere mellem 15 

og 25 år.
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Indsatsen, har en stærk kobling til de lokale virksomheder og til regionens 

psykiatritilbud, udmøntes bl.a. gennem Ungeindsatsen, hvor 200 18-29 årige 

psykisk sårbare følges tæt med ”relationen som strategi”.

Se mere på de vedhæftede dias.

Cafe Utopia - oplæg og rundvisning v/ en af Cafeens folk
Cafe Utopia er etablere efter at Holstebro kommune overtog det amtslige 

”Kafferisteriet”, der eksisterede fra 1998. Cafeen er en arbejdsplads for 

personer, der er psykisk sårbare eller har en sindslidelse, med det formål at 

give medarbejderne øget livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.

Se mere om Cafe Utopia her.

Førtids- og flexjobreformen - v/ Ingerlise Katballe og Kenneth Koed 
Nielsen
Med denne reform overgik mange borgere fra førtidspension til 

kontanthjælp. Det er vanskeligt præcist at beregne hvad de økonomiske 

konsekvenser er for hver enkelt af disse borger, men med udgangspunkt i 

beregninger fr Norddjurs kommune kan det konkluderes, at:

 Borgerens rådighedsbeløb er gået ned

 Incitamentet til at arbejde få timer er gået ned og

 Huslejen er for høj

Rammeaftale 2016 - hvad er kommunerne optaget af v/ Kenneth Koed 
Nielsen

Der ventes ikke de store ændringer i temaerne i udviklingsstrategien. Der vil 
blive lagt mere vægt på metodeanvendelse fremfor alene metodeudvikling 
som de senere år. 
I forhold til styringsaftalen starter KKR- forhandlingerne om udviklingen i 
taksterne allerede her i foråret 2015.

Gensidig orientering og eventuelt
Der var ingen sager under dette punkt.

http://www.cafeutopia.dk/
http://www.cafeutopia.dk/
http://www.cafeutopia.dk/
http://www.cafeutopia.dk/
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Næste møde den 7. september 2015 - forslag til 
dagsorden/temaer/sted

Det blev foreslået, at vi skulle fokusere på handicappedes 
beskæftigelsesmuligheder.

Det blev i den forbindelse foreslået at invitere en person fra de nye RAR til 
at fortælle om, hvad de vil gøre på handicapområdet.

Det blev også foreslået, at høre lidt mere om mulighederne for, at borgere 
med et mikrofleksjob har ret til / mulighed for at deltage i aktivitetstilbud 
på handicapområdet.

Et muligt emne kunne også være, at en person fra handicaporganisationerne 
kom og gav en status på KLAP-projektet (vi hørte lidt om projektet på 
mødet i Silkeborg).

Et muligt mødested næste gang kunne være PTU's Marselisborg-

rehabiliteringscenter i Aarhus.


