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NOTAT 

 

Dialogforum Syddanmark 2018-2022 

Baggrund og formål 

Dialogforum Syddanmark er nedsat via en aftale mellem Danske 

Handicaporganisationer, Skole og Forældre samt KL om etablering af et dia-

logforum i hver region.  

 

Formålet med Dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om tilbud, der 

stilles til rådighed på tværs af kommunerne. Der tages udgangspunkt i tilbud 

på social-, psykiatri-, specialundervisnings-, ungdomsuddannelses-, trans-

port-, trænings-, og rehabiliteringsområdet. 

 

Medlemmer: 

Danske Handicaporganisationer 

Ib Poulsen, Landsforeningen LEV 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund 

Bente Rey, Ulykkes Patientforeningen   

      

Skole og Forældre 

Ulrik D. Andresen 

 

KKR Syddanmark 

H P Geil, borgmester og formand for KKR Syddanmark 

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester og næstformand KKR Syddanmark 

 

Socialdirektørforum 

Grethe H. Nielsen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

John Jensen, direktør og medlem af Socialdirektørforum 

 

Derudover kan kommunale fagpersoner deltager i møderne 

Formanden for KKR er formand for Dialogforum. 

 

Dialogforums medlemmer mødes to gange om året. 

Dialogforums medlemmer forestår selv information til og kommunikation med 

eget bagland om drøftelserne på møderne. 

 

Sekretariatsfunktionen varetages af KKR’s sekretariat, i samarbejde med 

Rammeaftalesekretariatet 

 

Nedsættelse af Dialogforum følger den fire årige valgperiode. 

 

Indhold og opgaver 

• Bidrage til åbenhed og debat i respekt for de enkelte kommuners og 

             brugerorganisationers kompetence og deres lokale dialog 

• Drøfte generelle forhold og udviklingen på området, evt. bidrage 

med forslag til konkrete fokus- og udviklingsområder 

• Der kan aftales fælles opfølgende aktiviteter som fx årlig temadag 
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• Dialogforum drøfter ikke enkeltsager 

• Dialogforum mødes en til to gange om året 

• Dialogforums medlemmer har selv ansvaret for at informere og koor-

dinere med eget bagland om drøftelserne på møderne. 

• Løbende orientere KKR Syddanmark om mødernes indhold og af-

holdelse. 

 

Ordinære møder 

Møderne i Dialogforum skal bidrage til åbenhed og debat om tilbud, der stil-

les til rådighed på tværs af kommunerne.   

 

For at kvalificere punkterne og styrke en bred kommunal tilgang til møderne 

vil kommunerne via medlemmer af Socialdirektørforum blive involveret efter 

relevans. Ligeledes vil kommunerne have mulighed dels for at involvere de 

lokale Handicapråd omkring relevante punkter til dagsordenen dels for selv 

at bidrage med punkter til Dialogforums møder. For at fastholde det brede 

fokus omkring tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommunerne, vil mø-

derne i Dialogforum være fortrinsvis er temabaserede. Dette giver møderne 

et styrket fokus og mulighed for en mere konkret og målrettet debat. 

 

KKR sekretariatet sender Dialogforums mødeplan til kommunerne, så der er 

mulighed for at tage højde for det i eventuelle lokale drøftelser. 

 

Temadage 

Dialogforum inviterer til to temadage i løbet af valgperioden (første og tredje 

år). Her inviteres de kommunale handicapråd til en debat sammen med Dia-

logforum.  

 

Formålet med temadagene er at give mulighed for at have drøftelser i en 

bredere kreds og dermed styrke muligheden for åbenhed og debat. 

  


