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Til udvalgsmedlemmer, direktører og chefer på det specialiserede social- og 

undervisningsområde i kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland  

Samt den af DH udpegede formand eller næstformand i det kommunale handi-

capråd og medlemmer af det regionale dialogforum  

Sæt kryds i kalenderen - dialogmøde om samarbejdet på tværs 

af kommuner og region på det specialiserede social- og under-

visningsområde 

KKR Sjælland inviterer til dialogmøde om indholdet i den kommende ram-

meaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde mellem 

kommunerne i regionen og Region Sjælland.  

Dialogmødet afholdes fredag den 29. november 2019 

 kl. 9-13. incl. frokost 

Sted: Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde 

 

Dialogmødet er startskuddet til en proces, der skal bidrage til , at vi får en 

rammeaftale med et bredt politisk ejerskab i kommuner og region, og 

som sætter fokus på de helt aktuelle behov og ønsker til samarbejdet på 

tværs.   

 

Formålet er at løfte vores samarbejde i Sjællandsregionen til gavn for de 

borgere, der bruger de fælles tilbud på det specialiserede social- og un-

dervisningsområde.  

 

På dagen starter vi drøftelserne af, hvad der på tværs af kommuner og 

region skal arbejdes særligt med i de kommende år indenfor de speciali-

serede områder, og du kan bidrage til at vi på tværs af kommuner og re-

gion sammen kan udpege de vigtigste fokusområder til de projekter, der 

skal igangsættes med den næste 2-årige rammeaftale, der skal regulere 

vores samarbejde i 2021 og 2022.  

 

Vi starter ikke på bar bund: Afsættet vil være arbejdet med fokusområ-

derne i den nuværende rammeaftale og indspil fra kommuner og region 

om konkrete behov og ønsker til samarbejdet. I vil så hurtigt som muligt 

høre nærmere med program for dagen. 

 

Tilmelding sker til Ulla Jelager, Slagelse Kommune på e-mail: 

uljel@slagelse.dk senest den 15. november 2019.                                         

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Borgmester Niels Hörup                           

Formand for KKR Sjælland                        
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