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NOTAT 

 

Referat fra møde i Dialogforum den 12. juni 2019 

Mødedeltagere: 

Danske Handicaporganisationer 

Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen    

Ib Poulsen, Landsforeningen LEV   

   

Skole og Forældre 

Bo Grønvall Christensen 

 

KKR Syddanmark 

H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark 

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddan-

mark 

John Jensen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

Birgitte Lambrechtsen, chefkonsulent, KKR Syddanmarks sekretariat 

 

Afbud fra:  

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund  

Lise Willer, direktør og formand for Socialdirektørforum 

 

Dagsorden 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2. Middelfart Rådhus  

Projektchef Henrik Mott Frandsen, Middelfart Kommune fortalte om rådhus-

byggeriet, funktionerne i huset og tankerne bag. Rådhusbyggeriet er inspire-

ret af Handicaporganisationernes Hus med fokus på bæredygtighed herun-

der tilgængelighed. 

 

Ad 3. Evaluering af temadagen den 29. maj 

Temadagen gav god inspiration til beskæftigelses- og uddannelses indsat-

ser. Det var en generelt en god dag med god styring. Temaet vil fortsat være 

et aktuelt emne, i forhold de beskæftigelsespolitiske mål for flere ledige med 

handicap i job. 

 

Det anbefales, at programmet for næste temadag laves med større variation 

i oplæg, med en paneldebat samt fortsat konkrete oplæg. 

 

Ad 4. Gensidig orientering 

Bente Rey: Der er fortsat god inspiration, at hente fra Handicaporganisatio-

nernes Hus. 

Ib Poulsen: Anbefaler at Socialdirektørforum i den kommende rammeaftale 

har fokus på botilbud. Er boligerne godt nok fordelt i regionen? Der er brug 
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for at tage denne vurdering med i den kommende rammeaftale. Ib Poulsen 

deltager gerne i arbejdet.   

Bo Grønvall Christensen: Bekymrende udvikling på folkeskoleområdet på 

grund af underfinansiering. Udviklingen har negative konsekvenser for inklu-

sionen. 

Bente Rey: Arbejdet med fremskudt funktion for psykisk sårbare børn og 

unge er godt i gang. Opmærksomhed på mulighederne i et øget samarbejde 

med frivillige organisationer. 

 

Orientering: 

 

Socialtilsyn Syd  

Årsrapport 2018 er tilgængelig på deres hjemmeside. Link følger i referatet. 

Overordnet viser rapporten, at der generelt er god kvalitet i både plejefami-

lier og tilbud, og at der generelt hos kommunerne er stor villighed til at tage 

hånd om de forhold, som Socialtilsyn Syd peger på som problematiske. 

Derudover fremhæves, at kommunerne står overfor en stigende udfordring 

med at rekruttere og udvikle plejefamilier. 

 

Evaluering af Børnehus Syd 

KKR Syddanmark har i november 2018 besluttet, at etablere en satellit til 

Børnehus Syd. I den forbindelse har Socialdirektørforum besluttet, at få lavet 

en evaluering af Børnehuset og dets ydelser. Børnehusets leder Ditte Aske-

rod samarbejder med professor Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumato-

logi, SDU om evalueringen. Evalueringen forventes færdig i oktober 2019. 

 

Status på de særlige psykiatripladser 

Den 1. marts 2018 åbnede de første 15 særlige pladser i Region Syddan-

mark som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle. Den 1. januar 2019 åbnede 

syv pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De sidste ti pladser 

åbner i Esbjerg inden for juni måned. 

 

Status den 11. juni 2019 er, at syv patienter er indlagt i Vejle og fem patien-

ter er indlagt i Esbjerg. Dermed er der 10 ledige pladser. Tre patienter er på 

vej i visitationen. 

 

Den 1. april 2019 trådte nye visitationskriterier i kraft, med den hensigt at vi-

sitationskriterierne ikke virker begrænsende, så der i højere grad bliver visi-

teret patienter til pladserne. Se mere om visitationen her: http://www.psyki-

atrienisyddanmark.dk/wm507091 

 

Ad 5. Eventuelt 

John Jensen fortalte at Svendborg DGI landsstævne 2021, bliver det mest 

tilgængelige landsstævne - alle skal have mulighed for at deltage. 

Bente Rey fortalte at boenheden Bosager holder sin egen festival på grund 

af besparelser og Handicaprådet serverer. 

 

Der ønskes et oplæg om Socialtilsyn Syd på et kommende møde.  

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm507091
http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm507091

