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NOTAT

Referat fra møde i Dialogforum den 25. november 2015

Deltagere:
Danske Handicaporganisationer:
Ole Lennart Hansen
Michael Koch Johnson

Skole og forældre:
Roar Hylleberg

Kommunerne:
Borgmester Egon Fræhr, KKR formand

Direktør Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune
Direktør Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune
Chefkonsulent Birgitte Lambrechtsen, KKR sekretariat

Afbud fra
Bente Bjerregaard Rey
Borgmester Jacob Bjerregaard, KKR næstformand

1. Inklusion i folkeskolen
Kommunerne arbejder ud fra en national dagsorden om at 96% af 
alle børn skal kunne inkluderes i folkeskolen. Lone Rasmussen gav 
en status fra Tønder Kommune, hvor 95% børn rummes i folkeskolen. 
I Tønder Kommune er det et princip at pengene følger barnet. Dette 
betyder at der er lige vilkår for såvel kommunale som private skoler. 
Der kan dog konstateres færre inklusionsbørn i private skoler, 
årsagen er ikke entydig. Tønder Kommune laver løbende evaluering 
på trivsel hos elever, lærere og forældre og særligt hos elever er der 
generel høj tilfredshed. 

Lise Willer kunne fortælle at Esbjerg Kommune er meget opmærksom 
på at børnene fortsætter i uddannelsesforløb. 

DH:  Der er en generel positiv oplevelse af inklusion hos børn og 
forældre. Det er vigtigt at der er opmærksomhed på overgangen fra 
folkeskole til ungdomsuddannelse.

Skole og forældre:  Flere mindre tilbud er udfordret på økonomi og 
vigende elevtal som en følge af inklusion. Dette kræver en 
opmærksomhed for fortsat at sikre mindre specielle tilbud. Et 
opmærksomhedspunkt er også at undervisningsdifferentieringen skal 
kunne rumme alle, hvilket kræver en omstilling hos ledere og lærere.
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2. Systematisk brug af velfærdsteknologi
KKR Syddanmark har netop godkendt en fælleskommunal strategi for 
velfærdsteknologi. Formålet med strategien er at understøtte det 
gode liv for borgeren ved hjælp af velfærdsteknologiske og digitale 
borgerløsninger, således at flere borgere kan tage ansvar for eget liv 
og tage vare på egen sundhed og egenomsorg. 

Mange kommuner laver pilotprojekter for derved at opnå erfaringer 
forud for større investeringer. Lise Willer fortalte at i Esbjerg 
Kommune har man god erfaring med videostøtte til borgere med 
psykiatriske diagnoser. Antallet af indlæggelser og henvendelser til 
psykiatrisk skadestue er faldet som følge af ordningen. Der anvendes 
desuden intelligente senge, med forbedring af borgeres 
velbefindende samt nedsatte personaleomkostninger som resultat.

Kommunernes anvendelse af teknologiske løsninger tager 
udgangspunkt i borgerens problem, hvorefter teknologiske 
muligheder vurderes. 

Der er løbende opmærksomhed på balance mellem teknologske 
løsninger og den sociale interaktion mellem mennesker. 

3. Boliger til mennesker med handicap
Visitation til bolig sker med udgangspunkt i målgrupperne for 
tilbuddene og bringer enten servicelovens bestemmelser eller almen 
boliglovens bestemmelser i spil afhængig af behov. 

Der visiteres til midlertidige tilbud efter servicelovens §107 eller 
permanente døgntilbud efter servicelovens §108. Støtte til borgere i 
egen bolig efter almen boligloven gives efter servicelovens §§85 og 
101. 

Socialdirektørforum drøfter løbende, hvordan der kan etableres en 
mere smidig og brugervenlig model for visitation af tilbud. 
Eksempelvis med fokus på kompetencer frem for boligtyper.

DH: Der opleves eksempler, hvor eksisterende lovgivning bliver 
udfordret på grund af kommunernes økonomiske udfordringer. 
Ligeledes er der udfordringer i forhold til at nogle borgergrupper 
fremadrettet vil få vanskeligt ved at afholde udgifter til husleje. 

Kommunerne: KKR Syddanmark vil gerne i samarbejde med DH 
pege på relevante udfordringer for at fastholde opmærksomhed på 
udfordringerne.

4.Samspil og styring
På baggrund af lovændringer som betyder, at kommunerne fremover 
kun kan overtage sociale tilbud fra Region Syddanmark en gang midt 
i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der 
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er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil 
og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. 
Denne drøftelse er nu gennemført. I alt har seks kommuner udtrykt 
interesse i at overtage i alt syv tilbud. Den endelige beslutning skal 
tages senest 31.12 2015, hvorefter de konkrete overtagelser bliver 
kendte. Der har været et godt samarbejde kommunerne imellem og 
med Region Syddanmark. Der er fortsat dialog om proces og 
fremadrettet udvikling. 

DH: Kontaktforum i regi af Region Syddanmark følger udviklingen.

5. Tilkendelse af førtidspension til borgere under 40 år
Reformen har været effektueret i en periode og det er derfor muligt at 
dokumentere udviklingen i bevilling af førtidspension på baggrund af 
reformen. 
 
Lise Willer fortalte at en opgørelse fra Esbjerg Kommune viser et fald 
i antal af førtidspensionister som resultat af lovgivningen.

DH: Oversigten bekræfter formodningerne. Der opleves en bedre 
håndtering af de borgere, der er oplagte til en førtidspension. 

Kommunerne: Det er her vigtigt at være opmærksom på, at man med 
en førtidspension kan begrænse borgere i forhold til en fremtidig 
mulighed for en form for beskæftigelse.

Kommunerne har fortsat opmærksomhed på at etablere god 
overgang mellem barn og voksen. 

6. Udvikling af samarbejdet mellem kommunale tilbud og 
frivillige organisationer.
Kommunerne er generelt opmærksomme på frivillighedsarbejde og 
den lange tradition der ligger bag.
 
Lone Rasmussen fortalte at Tønder Kommune har fokus på det 
tværgående og laver strategier mellem organisationer og kommune. 
Der er konstant bevidsthed om at det frivillige ikke må erstatte et 
kommunalt tilbud. Samt på den forskel der er i relation mellem 
mennesker på frivillig basis og den mere professionelle indsats 
mellem kommune og borger. Der tilbydes uddannelsesforløb til 
frivillige, med det sigte at støtte frivillige i arbejdet på det mere 
specialiserede område.  

DH: Den regionale frivillighedsstrategi præciserer også at frivillige 
ikke må erstatte det professionelle. Region Syddanmark uddeler hvert 
år en frivillighedspris, mange kommuner har også en lignende pris. 

7. Orientering om projekt ”Fokus på det gode liv”
På baggrund af drøftelser i Dialogforum Syddanmark blev projekt 
Fokus på det gode liv igangsat. En arbejdsgruppe med 
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repræsentanter fra både kommuner og handicaporganisationer 
udarbejdede et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med at fokusere 
på livskvalitet i tilbud til borgerne. Socialdirektørforum besluttede, at 
Fokus på det gode liv skal drøftes i lokale fora, herunder 
Handicapråd. 

Der er med dialogen lagt op til, hvordan man sammen kan nå frem til, 
hvordan det kan give mening at arbejde med dette lokalt.

DH: Godt oplæg der vil være naturligt at drøfte mange relevante 
steder, hvor der er samspil mellem borgere og kommune.

Forslag om at der arrangeres et temamøde om det gode liv, med 
deltagelse af kommunernes handicapråd og socialdirektørforum.

Ligeledes forslag om at der indsamles erfaringer til inspiration for 
andre omkring at skabe et godt liv.

Skole og forældre: Savner et aspekt omkring pårørende og det gode 
liv. Eksempelvis at give forældre adgang til vejledning og læring 
omkring håndtering af at have et barn med et handicap. Det gode liv 
er også at man ikke oplever sig selv som en begrænsning for sine 
omgivelser. 

Kommunerne: Socialdirektørforum vil drøfte hvordan Handicaprådene 
på tværs kan samarbejde og inspirere hinanden i arbejdet med det 
gode liv. 

8. Eventuelt
Møder i 2016:
Den 2. juni kl.14-16 på Fuglsangcentret
Den 30. november kl.14-16 på Fuglsangcentret

DH: der arbejdes med at genopfriske handicapkonventionen.

Region Syddanmark har fokus på det rehabiliterende ude liv – dette 
er også fokus i de nye satspuljemidler.

9. Næste møde
Se ovenstående


