
SAMARBEJDSFORUM

Møde med KKR syddanmark – dialogforum 22. november 2018.

Odense Kommunes erfaringer med et formaliseret samarbejdet mellem 

borgere og  forvaltning.

Orientering og drøftelse – 30 minutter.



SAMARBEJDSFORUM

Forhold der førte til oprettelsen af Samarbejdsforum:

• Store organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer

• Kritik af Handicapafsnittet

• Oprettelse af lukket facebookgruppe

• Trivselsproblemer i Handicapafsnittet

• Politisk og forvaltningsmæssig opmærksomhed

• Fælles ønske om forandringer og forbedringer



SAMARBEJDSFORUM

Børn- og Ungeudvalgets beslutninger:

• Den 10. maj 2016 besluttede udvalget at sende forslaget om 

Samarbejdsforum i høring i Odense Kommunes Handicapråd

Handicaprådet afgav positivt høringssvar

• Den 7. juni 2016 besluttede udvalget at oprette Samarbejdsforum

Første møde i forummet blev afholdt d. 30. august 2016



SAMARBEJDSFORUM

Samarbejdsforums formål:

Være en del af en større kulturændring, der skal højne kvaliteten af 

sagsbehandlingen og borger- og medarbejdertilfredsheden i Handicapafsnittet

• Videndeling og informationsudveksling

• Samarbejde om nye arbejdsmetoder og kommunikationstiltag med henblik på 

at udvikle området og samarbejdet

• Styrkelse af forældresamarbejdet via løbende, systematisk dialog

• Viderebringe og drøfte forslag og ideer fra forældrekredsen i 

Handicapafsnittet



SAMARBEJDSFORUM

Samarbejdsforums rammer:

• Forummet er tidsbegrænset frem til udgangen af juli 2020

• Medlemmer vælges for en toårig periode

• Der afholdes fire årlige ordinære møder

• Forvaltningen stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed

• Forvaltningen offentliggør mødereferater på kommunens hjemmeside

• Forældre med børn i Handicapafsnittet og forvaltningen kan foreslå temaer 

til drøftelse i forummet



SAMARBEJDSFORUM

Samarbejdsforums sammensætning:

• 6 valgte forældrerepræsentanter

• 6 valgte suppleanter

• 1 udpeget repræsentant fra Handicaprådet og en suppleant

• Centerleder fra Børne- og Ungerådgivningen

• Afsnitsleder fra Handicapafsnittet

• 1 medarbejder fra Handicapafsnittet og en suppleant

• Mødefacilitator og referent fra Familie- og Velfærdssekretariatet



SAMARBEJDSFORUM

Dannelsen af Samarbejdsforum:

• Invitation til alle forældre med sag i Handicapafsnittet

• Valgmøde d. 21. juni 2016

• Første møde i Samarbejdsforum d. 30. august 2016

• Forventningsafstemning

• Aftalt struktur omkring møderne
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Temalisten – eksempler på temaer:

• Kommunikation mellem forældre og forvaltning – herunder 

standardformuleringer i breve contra individuelt begrundede afgørelser

• Kompetenceforholdene i forvaltningen – hvem træffer afgørelse?

• Medicinbevillinger – mulighed for smidigere behandling ved kroniske 

lidelser?

• Temaaftener for forældregrupper mhp. information og netværksdannelse

• De gode historier – hvordan spredes de?
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Midtvejsstatus på samarbejdet – hvad er der kommet ud af det?

BUU fik en orientering på deres møde d. 26. september 2017

• Dialogen er meningsfuld

• Dialogen styrker samarbejdet med Handicapafsnittet

• Forvaltningen har fået nyttig viden

• Forældrene får et mere nuanceret syn på forvaltningen

• Forummet vurderer, at samarbejdet har båret frugt, idet afledte forbedringer

kommer alle forældre og børn i Handicapafsnittet til gode
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Nyt valg til Samarbejdsforum:

• Ny valgperiode er fra 1. august 2018 – 31. juli 2020

• Valg blev afholdt d. 29. maj-2018

• Fire ud af seks forældrerepræsentanter blev genvalgt

• Fremmødet var betydeligt lavere end ved første valgmøde

• Ny centerleder for Børne- og Ungerådgivningen blev præsenteret på mødet

• Suppleantpladserne kunne ikke besættes

• Forældrerådgiver blev præsenteret på mødet
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Hvor står vi nu?

• Samarbejdet i Samarbejdsforum er meningsfuldt for alle parter

• Det er vanskeligt at mobilisere øvrige forældre

• Der er sket konkrete forbedringer i Handicapafsnittet

• Den større tilfredshed kan også ses i faldende klageantal

• Den faldende interesse for forummet tilskrives den større tilfredshed

• Suppleanten har valgt kun at stille sig til rådighed, såfremt et medlem 

permanent udtræder af forummet
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Forvaltningens anbefalinger til andre, der overvejer lignende model:

• Meget tydelige rammer og formål – det er forvaltningen, der har brug for 

forældrenes indspark

• Forældrene er valgte repræsentanter – men har ikke reel mulighed for at 

repræsentere andet end egne holdninger og værdier

• Vær opmærksom på, at forældrene helst skal være i overtal i forummet

• Husk at anerkende forældrenes indsats – og vis, hvordan drøftelserne har 

gjort nytte i forvaltningen. Både i forhold til forældre og medarbejdere.


