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En forstærket dialog

› KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer 

som afsæt for et nyt socialpolitisk udspil på voksenområdet fra KL næste år.

› Udspillet bygger oven på det socialpolitiske udspil ‘Invester før det sker’ fra 2013.

› I forbindelse med revision af serviceloven tales der om en tillidskrise mellem 

kommunerne og handicaporganisationerne – Der er behov for at ændre den 

negative retorik og se fremad.

› 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: 

• Der er en omstilling i gang, hvor vi går fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og 

udviklingsperspektiv. Rehabilitering er et begreb, som for nogle giver dårlige 

associationer. Men det handler om, at der ikke alene er fokus på kompensation 

men i højere grad at støtte folk i at kunne selv.

• Det ændrer dialogen med borgerne, som i højere grad gennem involvering skal 

tage et medansvar i indsatserne.

• Differentiering i ydelser for fortsat at kunne støtte dem med størst behov.

Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sundheds-

sektoren:

• En markant stigning i antallet af personer (både børn og voksne), der udredes i 

behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger.

• Et historisk fald i indlæggelsestid og i antallet af sengepladser i psykiatrien

• Borgere med handicap som f.eks. udviklingshæmning bliver ældre ligesom den 

resterende befolkning og det øger behovet for sundhedsfaglige ydelser. 

• Der er behov for at styrke sammenhængende og integrerede forløb. 



Seks temaer til drøftelse 

Styrket inddragelse af netværk og civilsamfund: 

• De berørte borgere og deres netværk er en aktiv del af løsningen.

• De sociale indsatser skal være brobyggende. Medarbejderens rolle ændrer sig 

fra at være den, der har relationen til borgeren, til at være den der understøtter, 

at borgeren bliver inkluderet og opbygger relationer til andre. 

• Samskabelse med lokalområdets aktører skal bidrage til nye fællesskaber – som 

langt fra altid er kommunale 

Billige og fleksible almene boliger:

• Der er brug for, at reglerne om boliger for mennesker med nedsat funktionsevne 

bringes up to date, så de fysiske rammer kan udnyttes på den bedst mulige 

måde til gavn for borgerne.

• Kommunerne har brug for en bred pallette af boliger, så vi kan udvikle 

botilbudsområdet.

• Der er mangel på små billige boliger, som kommunen kan tilbyde til bl.a. 

hjemløse og psykisk sårbare unge. 



Seks temaer til drøftelse 

Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper:

• Mange borgere med handicap og sociale problemer står uden for 

arbejdsmarkedet 

• De sociale indsatser kan med fordel spille en større rolle i at styrke borgerens vej 

mod arbejde – ud fra tanken om, at det er ‘socialt at tænke beskæftigelse’

• Samspillet med virksomhederne skal styrkes, så virksomhed og borger klædes 

bedre på til at indgå i en fleksibel jobindsats.

Tværgående samarbejde:

• Samme borger eller familie kan modtage indsatser fra mange forskellige 

forvaltninger, der ikke peger i samme retning og i nogle tilfælde kan være 

kontraproduktive. 

• Behov for at tage mere udgangspunkt i borgerens/familiens eget perspektiv

• Kontakt til arbejdsmarkedet bør som fælles kerneopgave opprioriteres på tværs 

af de kommunale indsatsområder

• Der er ikke standardmodeller for organisation og ledelse, men i mange 

kommuner kan nye modeller understøtte et større helhedsperspektiv



Indstillingen: 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter:

 Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil om en forstærket dialog med 

bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer om socialområdet?

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

 Er der yderligere relevante temaer, som KKR mener, at KL bør inddrage i en 

forstærket dialog med organisationerne og i et egentlig socialpolitisk udspil?

 Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de re-

spektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i sit arbejde med 

området?


