
  

Program for dialogmøde med borgere, politikere og pårørende på 
det specialiserede socialområde i kommunerne i Region sjælland 
7/4-2022, kl.16-19, Ringsted Kongrescenter 
 

Rammeaftale Sjællands1 dialogmøde om styrket samarbejde med borgere og 

pårørende: Hvordan kan vi sammen styrke samarbejdet mellem kommune og borger? 

 

Formålet med mødet er fælles dialog og drøftelse af, hvordan vi sammen får styrket 

samarbejdet mellem kommunen og borgere og pårørende for at skabe størst mulig værdi 

sammen for borgerne og kommunerne i indsats og tilbud.  

 

Mødet indledes med et oplæg som afsæt for dialogen mellem brugere, pårørende og 

fagpolitikere og afsluttes med opsamling og videre proces samt sandwich 

 

 

Dagens program: 

 

16.00 Velkomst, program og indledning til dialog om samarbejde med brugere og pårørende     

v/ formand for KKR Sjælland og formand for styregruppen Rammeaftale Sjælland  

 

16.15 Oplæg om Slagelse Kommunes medborgerpolitik.  

Som eksempel på inddragelse og samskabelse: Proces, indhold og erfaringer samt spørgsmål  

v/ repræsentanter for de involverede bl.a. handicapråd/brugere, politikere, kommune og tilbud 

 

17.00 Kaffepause  

 

17.15 Gruppedrøftelse ved bordene v/arbejdsgruppen:  

Muligheder for styrket samarbejde mellem kommune og borgere og øget inddragelse af 

borgere, brugere og pårørende: 

 

• Hvordan møder vi sammen fælles udfordringer og hvordan får vi forenet kræfterne i 

samarbejdet mellem kommunen og brugere/pårørende i løsningen af udfordringerne?  

 

• Hvordan skaber vi sammen den bedste vej for samarbejdet mellem kommunen og 

borgerne og hvordan samarbejder vi bedst muligt lokalt? 

 

• Hvordan kan samarbejdet styrkes og hvad kan vi gøre i fællesskab for kvalitet i 

samarbejdet og kvalitet i indsats og tilbud 

 

• Mulige modeller for samarbejde mellem borgere og politikere og mellem kommunen og 

brugere/pårørende både de organiserede i handicap/udsatteråd og ikke-organiserede? 

 

18.00 Gruppefremlæggelse og opsamling i plenum v/ arbejdsgruppen  

 

18.45 Videre proces:  Hvad kan vi tage med os hjem og fortsætte den gode dialog om?  

F.eks. Idekatalog, eksempelsamling, pilotprojekter/forsøg mv? v/ arbejds- og styregruppen  

 

19.00 Tak for i dag og sandwich! v/ styregruppen 

 
1 Rammeaftalens overordnede formål er at sikre at der er de nødvendige indsatser og tilbud til borgerne 

på det specialiserede social- og undervisningsområde i kommuner og region. Fokusområder i 
Rammeaftale 2021-22 er bl.a. ”Styrket samarbejde med borgere og pårørende”. Se www.rs17.dk  

http://www.rs17.dk/

