
KKR
MIDTJYLLAND

Kommissorium for Dialogforum Midtjylland 

Baggrund og formål

Dialogforum Midtjyllands virke udspringer af en aftale fra 2010 om etablering 

af regionale dialogfora mellem kommuner og brugerorganisationer. Aftalen er 

indgået mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund samt KL, 

der i marts 2014 har opstillet pejlemærker for den nye periode i de Regionale 

Dialogfora. Disse pejlemærker ligger til grund for dette kommissorium.

Dialogforum Midtylland er etableret med det formål at bidrage til åbenhed, 

vidensudveksling og drøftelse af indsatser og tilbud, der skal stilles til rådighed 

på tværs af kommuner på social- og specialundervisningområdet.

Dialogforums opgaver

 bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem 

brugerorganisationerne og kommunerne som myndighedsansvarlige for 

den tværkommunale indsats i respekt for de enkelte kommuners og 

brugerorganisationers kompetence og deres lokale dialog

 drøfte generelle forhold og udviklingen på områderne

 evt. bidrage med forslag til konkrete fokus- og udviklingsområder

Dialogforum drøfter ikke enkeltsager 

Dialogforums arbejdsform/opgavetilrettelæggelse

 Dialogforums medlemmer mødes 2 gange om året, afstemt med 

årshjulet for rammeaftalen.

 På møderne foregår en konstruktiv dialog udfra en tydelig dagsorden, 

hvor formålet med dialogen og forventninge til parternes bidrag ligger 

klart.
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 Dialogforums medlemmer forestår selv information til og 

kommunikation med eget bagland om drøftelserne på møderne.

 Dialogforum deltager i den årlige rammeaftalekonference i Midtjylland 

Medlemmer af Dialogforum Midtjylland:
KKR’s Formand og Næstformand:

 Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

 Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune

3 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer

 Orla Bredgaard (PTU)                                      

 Jørgen Ahler  (Autismeforeningen)                                          

 Tom Møller Jensen (LEV)                              

En repræsentant fra Skole og Samfund

 Rosa Klitgaard

Kommunale fagpersoner

 Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen, Norddjurs Kommune

 Socialdirektør Inger-Lise Katballe, Ikast-Brande Kommune

Medlemmerne er udpeget for byrådsperioden 2014-17

Formandskab og Sekretariat
Formanden for KKR Midtjylland er formand for Dialogforum Midtjylland. 

Sekretariatsfunktionen varetages af KKR’s sekretariat, Chefkonsulent Eva 

Glæsner, i samarbejde med Rammeaftalesekretariatet.


