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NOTAT 

 

 

Referat fra møde i Dialogforum den 23. april 2020 

Mødedeltagere: 

Danske Handicaporganisationer 

Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund 

Ib Poulsen, Landsforeningen LEV   

     

KKR Syddanmark 

H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark 

John Jensen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

Lise Willer, direktør og formand for Socialdirektørforum 

Birgitte Lambrechtsen, chefkonsulent, KKR Syddanmarks sekretariat 

 

Afbud fra:  

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark 

Bo Grønvall Christensen, Skole og Forældre 

 

Ad 1. Orientering om Fredericia Skolen og Center for Høretab  

Punktet er udsat til et senere møde. 

 

Ad 2. Aktivitets- og samværstilbud ifølge § 104 i Serviceloven. 

Lise Willer fortalte om Esbjerg Kommunes arbejde med § 104 tilbud. Se ved-

hæftede oplæg.  

 

På grund af situationen med Covid19 er dagtilbuddene lukkede – med såvel 

gode som dårlige konsekvenser for borgerne. Der er opmærksomhed på, 

hvordan en genåbning kan gennemføres med mindre grupper og på at 

samle de erfaringer ind som den ændrede situation medfører. 

 

Ad 3. Helhedsløsninger i ressourceforløb 

John Jensen fortalte om Svendborg Kommunes arbejde med helhedsorien-

terede løsninger for voksne som er i ressourceforløb eller anden jobtræning. 

Se vedhæftede oplæg. 

 

Der blev spurgt ind til succesraten for fast tilknytning til arbejdsmarkedet – 

der følges op med en status på næste møde. Væsentligt at der er fokus på 

et reelt arbejde og et arbejde der passer den enkelte. Opmærksomhed på t 

ikke alle borgere har gavn af et højt aktivitetsniveau. 

 

Ad 4. Bordet rundt 

Mødedeltagerne deler eventuelle relevante informationer med hinanden: 

 

HP Geil: 

KKR Syddanmark havde på mødet i februar et punkt om arbejdet med men-

tal sundhed for unge.  Se mere om mødet her: https://www.kl.dk/poli-

tik/kkr/kkr-syddanmark/moededatoer-dagsordener-og-referater/ 
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KKR er generel opmærksom på de økonomiske udfordringer på socialområ-

det. 

 

Oplevelser i forbindelse med Covid-19 situationen: 

Lise Willer: Hverdagen fungerer godt, medarbejdere og ledere er på opga-

verne 100%. Det er svært når borgerne ikke må samles i grupper – men der 

arbejdes med at finde gode alternativer. 

 

Gitte Nielsen: Udfordringer med smitterisiko i hjem, hvor der kommer mange 

forskellige medarbejdere. Sociale relationer er en udfordring og manglen på 

sociale kontakter kan mærkes. 

 

Ib Poulsen: Bekymrende økonomiske udsigter som konsekvens af situatio-

nen. 

 

Ad 5. Næste møde 

Næste møde bliver et fælles møde med det regionale kontaktforum for han-

dicap, den 1. december 2020 kl. 14-16. 

 

Ad 6. Eventuelt 

 

  


