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NOTAT  

Referat af møde i Dialogforum 9. december 
2013 

Mødested: 

Mødet blev afholdt på Fredericia Uddannelsescenter i lokale 213, Mose-

gårdsvej 2, 7000 Fredericia. 

 

Deltagere:  

Danske Handicaporganisationer:  

Bente Rey, Ole Lennart Hansen, Ina Eliasen (afbud)  

 

Skole og Samfund:  

Maj-Britt Storm (afbud) 

 

Kommunerne:  

Egon Fræhr (KKR formand), Uffe Steiner Jensen (KKR næstformand), 

Erling S. Pedersen (direktør i Varde), Sonja Miltersen (direktør i Vejen), 

Birgitte Lambrechtsen (sekretariat), Filip Dalengaard (sekretariat) 

 

 

Dagsorden 

 

1. Udvikling på velfærdsteknologiområdet og i forhold til tekno-

logisk overvågning 

Den 5. september afholdt KKR Syddanmark et temamøde om vel-

færdsteknologi for kommunalpolitikere, hvor blandt andre Bente 

Rey fra DH holdt et oplæg. 

 

Udgangspunktet er at understøtte den enkeltes livskvalitet, og den 

enkeltes evne til bedre at klare sig selv. Der synes at være et stem-
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ningsskifte for, hvad der kan anvendes. Teknologien udvikler sig 

hurtigt, og vil fortsat være et fokusområde fremover. 

 

Direktørerne på sundhedsområdet i Syddanmark er ved at udvikle 

en Velfærdsteknologimodel, som kan anvendes til at afprøve, god-

kende og udbrede nye velfærdsteknologier i blandt de syddanske 

kommuner. 

 

Kommunerne går til opgaven forskelligt og er forskellige steder. 

Staten stiller samtidigt krav til kommunerne om at skulle indføre 

udvalgte teknologier. 

 

Spørgsmålet om overvågning er centralt, og det er der forskellige 

holdninger til, også internt i organisationer. Mange brugere vil fx 

kunne opleve GPS-overvågning som en trykhed. 

 

DH mener, at mindst dele af de sparede midler ved anvendelse af 

teknologi bør gå til kvalitetstid som fx udflugter. Få de gode histo-

rier frem. Det er vigtigt, at den enkelte tager ansvar og udvikler sig, 

hvis man skal kunne leve sit eget liv. 

 

 

2. Hvordan ser budgetterne for de mest sårbare områder ud i  

Generelt set er budgetlægningerne i år gået godt i kommunerne. 

Omkostningsniveauet er lidt lavere end for 4 år siden, men der er 

ikke nogen direkte sammenhæng mellem budgetændringer og ser-

viceniveauer. Der er samtidigt sket en stor udvikling i indsatserne 

med nye perspektiver på, hvordan der kan handles anderledes.  

 

Kommunerne forventer, at der kan kommer udfordringer med 

STU- og autismeområdet i de kommende år. Senhjerneskadedeom-

rådet kan også komme under pres. 

 

Det er opfattelsen, at der er sket en væsentlig udvikling i samarbej-

det mellem kommunerne og til regionen. Kommunerne mødes nu 

også i Kontaktforum i KL for at koordinere bedre omkring de sår-

bare borgergrupper på landsplan. 

 

Diagnoser og handleplaner er ofte gode for den enkelte, men diag-

noser må ikke per automatik udløse særlige indsatser. Der skal det 

enkelte menneske vurderes i hvert tilfælde. 

 

 

3. Status for den kommende tilsynsreform 1. januar 2014  
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Der oprettes en tilsynskommune i Faaborg Midtfyn med satellit i 

Toftlund i Tønder kommune. Tilsynskommunen vil overtage opga-

verene med hensyn til de institutionsrettede tilsyn, mens de enkelte 

kommuner fortsat har personrettede tilsyn. 

 

Tilsynskommunen skal nygodkende alle sociale tilbud, uanset hvem 

der driver dem. Kommunerne håber, tilsynskommunen lykkes og er 

med til at kvalitetssikre og hjælpe med at udvikle tilbuddene. Det vil 

fortsat være den enkelte kommune eller region, der har ansvaret for 

at drive det enkelte tilbud. 

 

Den enkelte borger vil kunne komme til at kontakte tilsynskommu-

nen direkte. Der oprettes en whistleblowerordning.  

 

 

4. Den nye folkeskolereform – og inklusion som styring af speci-

alundervisningen 

Kommunerne hilser folkeskolereformen velkommen, og håber at 

det vil kunne skabe ny udvikling i skolerne. Kommunerne oplever 

dog en udfordring ift. at få særligt medarbejderorganisationerne 

med på udviklingen.  

 

Alle parter bør inddrages i implementeringen af reformen – herun-

der også handicaporganisationer, lærere og måske elever? 

 

Reformen vil bl.a. skabe nye muligheder for inklusion. DH oplever 

dog, at inklusion af handicappede ikke er gået lige godt og med til-

strækkelig fokus alle steder. Dette vil kommunerepræsentanterne 

gerne tage med videre og opfordre kommunerne til at have fokus 

på. 

 

 

5. Konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen 

Personer med førtidspension efter de gamle regler kan senest den 

31. december 2013 vælge nye regler.  

 

Det er ofte ikke en fordel at skifte over, når man tager relaterede 

ydelser med i betragtningen, og derfor er der meget få, som har 

gjort det. Fx forventede man i Varde 300 personer, mens det reelt 

formentlig ender med 5-8 personer. 

 

Det er et område med for mange regler og betegnelser omkring el-

lers gode ambitioner. Virksomheder har svært ved at overskue reg-

lerne, og kommunerne synes, de er meget omfattende.  
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Der er relativt få relevante job, og det er svært at skaffe. Socialøko-

nomiske virksomheder kunne være en mulighed som trædesten til 

”rigtige” job. Der skal tages udgangspunkt i det enkelte menneske. 

 

Konkret blev det nævnt, at strandrensningsprojekter kunne være en 

god ide i nogle kommuner. 

 

 

6. Tak for samarbejdet i den forløbne valgperiode – evaluering af 

Dialogforum i denne periode 

De seneste fire år har Dialogforum bl.a. drøftet: 

 Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 

 Innovationsprojektet ”Fokus på det gode liv”  

 Inklusion 

 Anvendelse af og holdning til velfærdsteknologi 

 FN’s handicapkonvention ift. kommunernes handicappoli-

tikker 

 Regler og forhold som brugerrepræsentanterne mener bør 

ændres 

 Evaluering af kommunalreformen 

 Tilsynsreformen  

 Samarbejdet mellem kommuner, kommuner og region, og 

kommuner og handicappede 

 Diverse drøftelser og orienteringer om aktuelle dagsordener, 

udfordringer, håndtering af ministertemaer, m.m. 

 

 

7. Evt. 

 


