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Referat fra møde i Dialogforum Midtjylland 
den 23. juni 2014

Deltagerliste:
Jan Petersen, KKR Midtjylland
Carsten Kissmeyer, KKR Midtjylland
Orla Bredgaard, DH (PTU)                                    
Jørgen Ahler, DH (Autismeforeningen)                                            
Tom Møller Jensen, DH (LEV)                                  
Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune
Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune
Eva Glæsner, KKRsekretariatet

Afbud:
Rosa Klitgaard, Skole og Samfund 

1. Velkomst og indledning

KKRformanden indledte med at byde velkommen til samarbejdet. 
Samarbejdsfeltet er de tværkommunale samarbejder og indsatser, der følger 
af stigende krav til faglighed og effekt i indsatserne.

I de indledende drøftelser blev der lagt vægt på, at det er vigtigt med en god 
dialog på tværs af forskellige synspunkter på dette område, der har været 
gennem store forandringer.

Forandringer, der følger dels af et øget pres på udgifterne og dels af 
spændingsfeltet mellem høj specialisering på den ene side og nærhed på den 
anden side. 
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Her kan kommunerne ikke lukke sig om sig selv, men må samarbejde om 
såvel ”køb og salg” af tilbud som om den faglige udvikling af dem.

Senhjerneskadeområdet blev nævnt som et eksempel på, at kommunernes 
samarbejde fungerer godt i Midtjylland.

2. Kommissorium for Dialogforum Midtjylland v/ Jan Petersen

Forslaget til kommissorium blev godkendt, idet der blev lagt vægt på, at alle 
kan bidrage og melde emner ind til dagsordenen.

Der var enighed om, at Dialogforum fortsat skal have fokus på konkrete 
løsninger og gerne afholder møder ude omkring i regionen.

3. Kommunernes samarbejde på det specialiserede social- og 
undervisningsområde 

Kenneth Koed Nielsen orienterede om hvorledes kommunernes samarbejde 
er organiseret.
Der var fokus på, at der er store snitflader mellem det specialiserede social- 
og undervisningsområde og sundhedsområdet, og mellem kommunernes og 
sygehusenes indsats. Dette er en udfordring for at sikre helhed og 
sammenhæng i indsatser og tilbud til den enkelte borger.

Særligt på psykiatriområdet og på misbrugsområdet er der behov for 
samspil på tværs af aktører og sektorer. 

Psykiatriområdet fylder meget. Fx er 50% af tilkendelser af førtidspension 
eller lignende på psykisk indikation.
Området er i politisk fokus med Psykiatriplanen fra sidste år og får nu et 
løft med satspuljeforliget:  Link til KLs hjemmeside

På misbrugsområdet har kommunernes ansvar for tilbuddene øget 
synligheden af dem, og dermed kommer flere i tilbud. I forhold til hvor 
mange, der opfylder sundhedsprofilens kriterier for at være misbruger, har 
man dog stadig fat i en relativt lille del.
Link til sundhedsundersøgelsen 2013: Hvordan har du det 

Også i overgangen fra barn til voksen, hvor indsatsen ændrer karakter, er 
der behov for særlig opmærksomhed på, at de unge ikke falder ud eller 
isoleres. Særligt når de møder jobindsatsen og evt. får et flexjob.

http://www.kl.dk/Social-service/Psykiatriaftale-til-gavn-for-de-psykisk-syge-id159055/
http://www.kl.dk/Social-service/Psykiatriaftale-til-gavn-for-de-psykisk-syge-id159055/
http://www.kl.dk/Social-service/Psykiatriaftale-til-gavn-for-de-psykisk-syge-id159055/
http://www.cfk.rm.dk/projekter/befolkningsunders%C3%B8gelser/hvordan+har+du+det-c7-
http://www.cfk.rm.dk/projekter/befolkningsunders%C3%B8gelser/hvordan+har+du+det-c7-
http://www.cfk.rm.dk/projekter/befolkningsunders%C3%B8gelser/hvordan+har+du+det-c7-
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Der er en hel problemstilling her om, at arbejdsmarkedet bliver mindre 
rummeligt samtidig med, at stadig flere udstødes af det ”normale” 
arbejdsmarked pga. øgede krav om fleksibilitet.

4. Rammeaftale 2015

Inger-Lise Katballe orienterede om årshjulet for udarbejdelse af 
rammeaftalen samt om formålet med og indholdet af rammeaftalen generelt 
og i 2015 konkret.

Vedr. Udviklingsstrategien har et af de særlige fokusområder gennem flere 
år været, og er fortsat i 2015, metodeudvikling. Der er udarbejdet 
inspirationskataloger til metodeudvikling på flere forskellige områder.
Alt materialet vedr. metodeudvikling kan ses på rammeaftalesekretariatets 
hjemmeside.

Vedr. Styringsaftalen blev især spørgsmålet om styrbarhed, overskuelighed 
og sammenhæng mellem takst og indhold drøftet. Med differentierede 
takster stiger præcisionen i forhold til, at ydelsen er målrettet den enkelte 
borger. Til gengæld kan overskuelighed og styrbarhed mindskes. 

Spørgsmålet er især vanskeligt for tilbuddene, der ser en risiko for at de får 
”a og b” brugere. På den anden side har der altid været forskellige 
serviceniveauer i kommunerne, og det må tilbuddene takle.

Området er under behovsmæssigt og demografisk pres, hvilket øger 
behovet for styrbarhed. Derfor er der vigtig, at der kontinuerligt er fokus på 
omkostninger såvel som kvalitet i tilbuddene.

Med Børnehus og Socialtilsyn er der desuden øget fokus på, at der ikke 
opstår sager, hvor især børn vantrives. Det er dog vanskeligt helt at undgå, 
da der er mange aktører, og også civilsamfundet har et ansvar her.

De senere års forandringer på området er blevet kaldt nyspecialisering. 
Betegnelsen dækker den bevægelse, der er i gang, hvor den specialiserede 
viden flytter sig fra enkeltstående – ofte regionale - tilbud til 
helhedsorienterede kommunale indsatser i borgerens nærmiljø.

./.. Vedhæftet er forslag til Styringsaftale 2015 og opsummerende materiale 
vedr. rammeaftalen.

http://rammeaftale.viborg.dk/Udgivelser
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5. Evt. herunder tidspunkt og dagsorden for næste møde

Næste møde afholdes mandag den 15. september kl. 11.00 – 13.30 i Ikast 
(eller der omkring)

Tema for mødet: Velfærdsinnovation og Socialtilsynet

Temaer for kommende møder: 
Førtidspensions- og flexjobreglerne og deres samspil med kommunernes 
aktivitetstilbud til især unge i flexjob.


