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NOTAT 

 

Referat fra møde i Dialogforum den 22. november 2018 

Mødedeltagere: 

Danske Handicaporganisationer 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund  

Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen   

      

Skole og Forældre 

Bo Grønvall Christensen 

 

KKR Syddanmark 

H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark 

Lise Willer, direktør og formand for Socialdirektørforum 

Ulla B. Andersen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

Birgitte Lambrechtsen, chefkonsulent, KKR Syddanmarks sekretariat 

 

Afbud fra:  

Ib Poulsen, Landsforeningen LEV  

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark 

 

 

Dagsorden 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. juni 2018 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad 2. Samarbejdsforum for Børne- og Ungerådgivningen Handicap, 

Odense Kommune 

Afsnitsleder i Handicapafsnittet Helle Larsen og chefkonsulent Grethe 

Bremsøe, begge Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, fortalte 

om samarbejdsforummet. Se bilag for oplægget. 

 

En række forskellige forhold førte til oprettelsen af samarbejdsforummet. 

Kommunen havde brug for et forum, hvor parterne blandt andet kunne have 

dialog og udveksle viden og erfaringer. 

 

Forældre kan få kontakt til forældrerepræsentanterne blandt andet via kom-

munens hjemmeside og via en Facebook-gruppe 

 

Kommunens forældrerådgiver er ikke med i samarbejdsforummet, men kan 

indkaldes ad hoc ligesom andre fagområder kan indkaldes.  

 

Temaer og ideer fra møderne bliver vendt på medarbejdermøde efterføl-

gende for på den måde at lave en overlevering. 

 

Drøftelse 
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Der efterspørges en plan for, hvordan de mere ressourcesvage forældre 

kommer til orde og bliver repræsenteret. I Odense Kommune er det (som 

mange andre steder) en kendt problematik, at mobilisere de svagere foræl-

dre. Man er i kommunen opmærksom på denne problematik.  

 

Ikke alle kommuner har et Samarbejdsforum tilsvarende det i Odense. KKR 

vil (i forbindelse med orientering om mødet i Dialogforum) gøre opmærksom 

på den model for samarbejde. 

 

Ad 3. Den gode overgang 

Direktør Lise Willer, Esbjerg Kommune fortalte om, hvordan Esbjerg Kom-

mune arbejder med at forbedre overgangene fra barn til voksen området.  

Esbjerg Kommune har lavet en samarbejds aftale for at sikre en god over-

gang fra barn til voksen. Her er fokus lagt på et stærkt samarbejde mellem 

relevante forvaltninger. Se bilag. 

 

Drøftelse 

Der blev gjort opmærksom på erfaringer fra Middelfart Kommune. Her hol-

des informationsmøde for forældre og børn/unge (15-21 år), med en generel 

information om, hvad der sker når man nærmer sig overgangen til 18 år. Ar-

rangementet øger bevidstheden om, hvad der kommer til at ske i overgan-

gen.  

 

Temaet omkring overgange vil være relevant for et møde hos KKR Syddan-

mark. 

 

Ad 4. Fremskudt regional funktion på børn- og ungeområdet. 

Psykiatrien i Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har mod-

taget en satspulje bevilling på 46.553.213 kr. Bevillingen skal bruges til af-

prøvning af en fremskudt regional funktion, målrettet psykisk sårbare børn 

og unge og deres familier.  

 

Funktionen skal bidrage til en oplevelse af hurtig hjælp i nærmiljøet, at sam-

arbejdet mellem psykiatrien, kommunerne og de frivillige organisationer fun-

gerer og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne 

bevare tilknytningen til hverdagslivet. 

 

På lang sigt er formålet, at den tidlige og mere sammenhængende indsats 

for børn og unge, vil forebygge at mistrivsel og lettere psykiske problemstil-

linger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver 

behandling i psykiatrien. 

 

I projektet ønskes inddragelse af frivillige organisationer – herunder bruger-

pårørende organisationer. Socialdirektørforum og Region Syddanmark har 

derfor aftalt hver især, at udpeger en organisation, som repræsentant i styre-

gruppen. Region Syddanmark har udpeget Headspace til, at sidde i styre-

gruppen.  

 

Beslutning 

Dialogforum udpegede Bente Rey til styregruppen.  

 

Ad 5. Planlægning af temadag 
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Dialogforum inviterer til to temadage i løbet af valgperioden. Her inviteres de 

kommunale handicapråd til en debat sammen med Dialogforum.  

 

Formålet med temadagene er, at give mulighed for at have drøftelser i en 

bredere kreds og dermed styrke muligheden for åbenhed og debat. 

 

Dialogforum fastlægger ramme og indhold for temadagene. Temadagene ar-

rangeres af en nedsat arbejdsgruppe efter input fra Dialogforum. KKR sekre-

tariatet varetager sekretariatsopgaven.  

 

Dialogforum skal dels fastlægge tema for temadagen samt nedsætte en ar-

bejdsgruppe, der kan arbejde med planlægningen af temadagen. 

 

Beslutning 

Ib Poulsen og Gitte R. Reckendorff Nielsen deltager i planlægningsgruppen. 

Der var enighed om, at tilgængelighed ikke skal være temaet. 

 

Ad 6. Eventuelt 

Næste møde holdes på Middelfart Rådhus og det andet møde i 2019 holdes 

i Esbjerg. Der sendes mødeforslag ud.  


