
FORSTÆRKET DIALOG PÅ 

VOKSENSOCIALOMRÅDET
KKR-møder i november 2016
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En forstærket dialog
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› KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer 

fra efteråret og frem som afsæt for et nyt socialpolitisk udspil på voksenområdet.

› Dialog og udspil skal understøtte kommunernes videre arbejde og politikudvikling 

på voksen-socialområdet gennem en række konkrete anbefalinger. 

› Dialog og udspil skal adressere, at antallet af borgere, der har brug for hjælp er i 

vækst, samtidig med at den økonomiske ramme er uændret eller mindskes.



Seks temaer til drøftelse 

Socialområdet i fremtiden: 

• Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og egenmestring i de 

sociale indsatser? 

• Hvordan sikrer vi, at borgerne profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får 

borgeren en reel stemme og medansvar? 

Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sundheds-

sektoren:

• Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for en 

socialindsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller en mindre 

økonomisk ramme?

• Hvilke samarbejdsformer er der behov for mellem kommuner og regioner på 

særligt psykiatri- og sundhedsområdet? 
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Seks temaer til drøftelse 

Styrket inddragelse af netværk og civilsamfund: 

• Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i forhold til at styrke 

livssituationen for borgere med handicap og socialt udsatte?

Billige og fleksible almene boliger:

• Hvad skal den nationale plan for etablering af billigere almene boliger og øget 

fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene boliger omfatte set fra et 

kommunalt synspunkt? 

• Hvad kan kommunerne selv gøre, og hvad er der brug for, at de almene 

boligorganisationer og staten gør?
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Seks temaer til drøftelse 

Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper:

• Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i beskæftigelse, 

samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? 

• og hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe styrkes? 

Tværgående samarbejde:

• Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om borgere og 

familier med mange indgange til kommunen med fokus på selvforsørgelse og 

styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? 

• Og hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver klædt på 

til et aktivt voksenliv?
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Spørgsmål til drøftelse

› – Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil og en forstærket dialog på 

socialområdet? 

› – Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale og regionale dagsorden? 

›

› – Er der andre relevante temaer, som bør inddrages i en forstærket dialog med 

organisationerne og i et socialpolitisk udspil? 

› – Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de 

respektive emner, som er særligt relevante for KL?


