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KKR 
MIDTJYLLAND 

NOTAT

Referat fra møde i Dialogforum Midtjylland 
den 7. september 2015

Deltagerliste

Jan Petersen, formand for KKR Midtjylland
Carsten Kissmeyer, næstformand for KKR Midtjylland
Orla Bredgaard, Danske Handicaporganisationer                                       
Jørgen Ahler, Danske Handicaporganisationer                                            
Tom Møller Jensen, Danske Handicaporganisationer                                  
Rosa Klitgaard, Skole og Samfund 
Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune 
Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune
Eva Glæsner, KKRsekretariatet

Afbud: Rosa Klitgaard, Skole og Samfund 

Mødet fandt sted 14.00 – 16.30 på 
RehabiliteringsCentret, PTU - Livet efter ulykken
MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, bygning 3C, 8000 Aarhus C

Jan Petersen bød velkommen til mødet, der i øvrigt forløb således:

Mødet forløb således:

1. Præsentation af og rundvisning på PTU-Centret 

Direktør Philip Rendtorff orienterede om PTU, der siden 1945, hvor det 
blev grundlagt til hjælp for mennesker med polioskader, har arbejdet med 
behandling, rehabilitering og hjælpemidler samt køretest og bilindretning 
for mennesker med alvorlige varige traumeskader.
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Centret administrere desuden ”Handicappede Børns Ferie”

Merete Serritslev, fys. i PTU Handicapbiler og Køreskole fortalte om 
køreskolefunktionen og hun og afdelingsleder Tina S. Thellefsen viste 
rundt.

Centret beskæftiger ca. 80 fuldtidsmedarbejdere, heraf de 17 i Aarhus og 
behandler årligt 400-500 sager, der hovedsageligt er henvist fra 
kommunerne. Yderlige information kan ses.

2. Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 27. januar 2015 blev godkendt

3. Handicappedes beskæftigelsesmuligheder – overvejelser fra de 
nye RAR 

Teamleder Anja Poulsen fra STARs specialfunktion for Job og Handicap, 
der er lokaliseret i AMK Syd fortalte om RAR’s samspil med og rådgivning 
til kommunerne, særligt ifht. borgere med funktionsnedsættelse.

Der ligger fire strategiindsatser til grund for dette:
• Effektive match:
• Rummelighed på arbejdsmarkedet og borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet:
• Samarbejde på tværs af politikområder
• Viden

./. Anja Poulsens DIAS er vedlagt referatet.

Der blev i drøftelserne af punktet lagt vækst på vigtigheden af tilknytning til 
arbejdsmarkedet for alle borgere og at borgere med funktionsnedsættelse 
udgør en stor arbejdskraftreserve.

Det er derfor vigtigt at vi arbejde på at have et rummeligt arbejdsmarked og 
at de kompenserende muligheder bliver kendte og anvendt.

Det gælder såvel virksomheder som jobcentre, der skal sætte sig ud over 
administrativt ekstraarbejde og stram økonomi-tænkning i forhold til 
medarbejdere med funktionsnedsættelse. Staten er ikke noget godt eksempel 
på dette.
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Der var også fokus på, at borgeres funktionsnedsættelse i dag ofte 
udspringer af psykiske vanskeligheder, hvor barriererne ofte er meget store.

4. (Velkomst og) aktuelt

Jan Petersen orienterede kort om, at de midtjyske kommuner aktuelt er i en 
tæt dialog med Socialtilsynet, der nu har fungeret et år. Samarbejdsformen 
er i fokus og Kommunerne er optaget af samarbejdet med Tilsynet nu 
bevæger sig fra kontrol og jura i retning af dialog og udvikling.
Tilsynet drøfter dette, med KKR Midtjylland den 10. september 2015.

5. Rammeaftale 2016 v/ Ingerlise Katballe og Kenneth Koed 
Nielsen

Der blev orienteret om Rammeaftalens fokus på fælles målsætninger og 
metodeudvikling, samt om kommunernes fortsatte udgiftspres, der 
medfører, at der også i rammeaftalen for 2016 opstilles fælles mål for 
takstreduktion.

Regionens besparelser på sundhedsområdet blev drøftet, og kommunerne 
har i denne sammenhæng fokus på den geografiske tilgængelighed til 
akutfunktioner, og på den opgaveglidning der sker til kommunerne i takt 
med sygehusenes specialisering.

I forhold til rammeaftalen er det vigtigt, at den sikrer et godt samarbejde 
mellem kommunerne, og der var fra DHs side bekymring for, at 
hjemtagning fra andre kommuners tilbud sker af økonomiske årsager alene.

Dette må ikke ske, hverken af hensyn til borgeren eller af hensyn til 
forsyningssikkerheden. Kommunerne har meget fokus på at modvirke dette 
ved gennemskuelighed i taksterne.

Kommunernes fokus ved hjemtagning er den faglige kvalitet, der også ligger 
i nærhed til borgerens netværk og lokalsamfund, men omstilling og flytning 
ryster ofte trygheden.

6. Gensidig orientering og eventuelt
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DH orienterede om, at de har henvendt sig til ministeren omkring at 
kommuners kassetænkning krænker borgernes retssikkerhed i ankesager. 
DH mistænker at nogle kommuner bevidst trækker sagerne.

Der er ikke konkrete eksempler på dette i Midtjylland, kommunerne 
kassetænker ikke, men der kan naturligvis forekomme langstrakte 
sagsforløb. Det urimelige i Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstid, bør 
dog også tages i betragtning her.

7. Mødeplan 2016

Mødeplanen for 2016 blev vedtaget således:
• 27. januar: Politisk rammeaftalekonference 16.00-19.00 i Viborg
• 25. februar 2016 kl. 14.00-16.30: Møde i Dialogforum Midtjylland
• 8. september 2016 kl. 14.00-16.30: Møde i Dialogforum Midtjylland

Mht. næste møde (den 25. februar 2016) blev det foreslået, at:

- Mødet afholdes på Egtmont Højskolen i Odder eller på Djurslands 
Folkehøjskole, Råmosegaard.

- Der er fokus på et eller flere af følgene emner:
o uddannelsesområdet, såvel unge som voksne 
o KLAP-projektet

Oplysningsforbundenes hensynstagende fritidsundervisning


