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NOTAT 

 

Referat fra møde i Dialogforum den 1. december 2020 

Mødedeltagere: 

Danske Handicaporganisationer 

Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund 

Ib Poulsen, Landsforeningen LEV  

 

KKR Syddanmark 

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark 

John Jensen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

Grethe H. Nielsen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

Birgitte Lambrechtsen, chefkonsulent, KKR Syddanmarks sekretariat 

 

Afbud fra:  

H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark og Camilla Brejn-

bjerg Beier, Skole og Forældre 

 

Mødet blev afholdt via Teams. 

 

Ad 1. Velkommen til nye medlemmer 

Velkommen til Camilla Brejnbjerg Beier er trådt ind i Dialogforum i stedet for 

Bo G. Christensen. 

Grethe H. Nielsen er trådt ind i Dialogforum i stedet for Lise Willer. 

 

Ad 2. Retssikkerhed på socialområdet 

Chefkonsulent Rigmor Lond, Center for Sundheds- og Socialpolitik, KL for-

talte om arbejdet med fejl i handicapsager samt fakta på socialområdet.  

 

Den efterfølgende drøftelse pegede på, at tillid og inddragelse er væsentligt i 

forhold til sagsbehandlingen. Herunder tydelig forventningsafstemning. Reg-

ler og lovgivning er ret kompleks og vanskeliggør sagsbehandlingen, derfor 

er der brug for kompetenceudvikling.  

 

Se mere om emnet via dette link:  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/retssikkerhed/ 

 

KL inviterer til en webinar række om temaet – se mere via dette link:  

https://www.tilmeld.dk/borgerinddragelse 

 

Ad 3. Konsekvenser i tiden med Covid-19 

Nedlukningsperioden har betydet at ledsagerordninger, aktivitetstilbud og 

sociale arrangementer har været aflyst. Det har givet ensomhed hos en del 

brugere. Der er derfor brug for at se på nye møder for samvær målrettet de 

borgere der føler sig ensomme. Andre brugergrupper har profiteret af ned-

lukningen som eks. ADHD og autister.  

 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/retssikkerhed/
https://www.tilmeld.dk/borgerinddragelse
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Det er oplagt at samarbejde med relevante organisationer om etablering af 

alternative samværs muligheder. 

 

LEV har lavet en medlemsundersøgelse:  
 
Direkte link til rapport: https://www.lev.dk/media/944029/mennesker-
med-udviklingshandicap-under-coronakrisen.pdf 
 
Artikel, hvor undersøgelsen præsenteres (link til rapport i bunden): 
https://www.lev.dk/nyheder/2020/maj/mennesker-med-udviklingshandi-
cap-mistrives-mens-de-venter-paa-kommunerne   
 

 

Ad 4. Eventuelt 

Til næste møde ønskes der fokus på: 

 

• Evaluering af det specialiserede socialområde 

• Ledsagerordning på bosteder og §85 

• Håndtering af inklusion på skolerne 
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