
Pejlemærker for ny periode i de Regionale Dialogfora

Baggrund og formål 
Der er i 2010 indgået aftale mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Forældre 
samt KL om etablering af regionale dialogfora mellem kommuner og 
brugerorganisationer. Formålet med aftalen er at bidrage til åbenhed, vidensudveksling 
og drøftelse om udviklingen af indsatser og de tilbud, der skal stilles til rådighed på 
tværs af kommuner på social- og specialundervisningsområdet. 

Dialogforum skal:
 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. 

Der foreligger kommissorium for arbejdet i Dialogfora i alle fem regioner.

Nye rammer på området 
Parterne er enige om, at dialogfora har skabt en øget forståelse og styrket den positive 
dialog mellem parterne om udviklingen på social- og specialundervisningsområdet bl.a. 
gennem deltagelse i konferencer og politikermøder, drøftelse af særlige temaer og 
bidrag til udviklingsstrategien. 

Samarbejdet hviler på den grundlæggende forudsætning, at kommunerne har 
myndigheds- og finansieringssansvaret på social- og specialundervisningsområdet. 

Siden oprettelsen af dialogfora er der sket ændringer af rammerne omkring det 
specialiserede social – og specialundervisningsområde. Bl.a. overtog kommunerne i 
2011 koordinationsansvaret for rammeaftalerne på social- og 
specialundervisningsområdet fra regionerne, og rammeaftalen blev opdelt i en 
udviklingsstrategi og en styringsaftale.  Derudover vil der med aftalen om justering af 
kommunalreformen blive implementeret en national koordinationsstruktur med 
virkning fra den 1. juli 2014.

De tre aftaleparter ønsker derfor at bruge nedsættelse af dialogfora i forbindelse med 
den nye valgperiode som en anledning til at fortsætte og styrke den positive dialog. 

Det sker bl.a. med udgangspunkt i følgende tre pejlemærker for den næste periode:
 Parterne forpligter sig til en konstruktiv dialog 

                                                                  



 Tydelighed omkring hvad der er formålet med dialogen, og hvordan den bidrager til 
udviklingen på området, herunder hvad de enkelte parter kan forventes at bidrage 
med.

 Mødekadencen i dialogfora følger rammeaftalens årshjul, således at Dialogfora har 
mulighed for at drøfte hhv. udviklingsstrategi og styringsaftale 

De tre aftaleparter foreslår, at det første møde i de nye Dialogfora bruges til at 
forventningsafstemme (formål og roller) og planlægge samarbejdet i den kommende 4-
årige periode. 

KL og DH er i fællesskab tovholdere på, at der bliver afholdt fem regionale 
konferencer for de nye handicapråd i foråret 2014. De Regionale Dialogfora vil også 
blive invitereret til disse konferencer.

Kort om Dialogfora 

Medlemmer af Dialogforum er:
KKR’s Formand og Næstformand
3 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer 
En repræsentant fra Skole og Forældre

Derudover kan kommunale fagpersoner deltager i møderne

Formanden for KKR er formand for Dialogforum. 

Dialogforums medlemmer mødes 2 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


