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Beskrivelse af Det Regionale Dialogforum for handicap og dets arbejdsområde.  
 
Med udgangspunkt i Regionsrådets vedtagelse af en bruger-patient og pårørende poli-
tik juni 2008, blev det besluttet at nedsætte et Regionalt dialogforum for handicap.   
Det Regionale Dialogforum for handicap har 14 medlemmer. Seks medlemmer udpe-
ges blandt medlemmer af regionsrådet. Danske Handicaporganisationer udpeger 6 
medlemmer og Danske Patienter 2 medlemmer. KPUK sekretariatsbetjener forummet. 
Dialogforummet afholder 2 årlige møder.  

Det Regionale Dialogforum for handicap havde sit første konstituerende møde den 30. 
september 2009. På dette møde blev kommissorium gennemgået.  Af referatet fremgår 
det, at fokus er på de af regionen drevne tilbud på handicapområdet. Endvidere blev 
det fremhævet, at det er dialogforums opgave at: 
 
 være med til at fremme samarbejde mellem brugere, pårørende og regionen 
 have indsigt i de regionsdrevne tilbud 
 være et rådgivende og debatskabende forum. 

Det blev fastslået, at Det Regionale Dialogforum ikke er et formelt høringsorgan. Hø-
ringer vil blive stilet til de enkelte organisationer. På et senere møde blev det slået fast, 
at Dialogforum for handicap er et rådgivende forum i forhold til regionsrådet. 
 
Af tilbage vendende emner som Dialogforum har gennemgået og drøftet er  
 

• Udviklingsstrategi og styringsaftale vedrørende de årlige rammeaftaler på so-
cial- og specialundervisningsområdet - herunder 

o Takster 
o Opfølgning på temadrøftelser fra rammeaftalerne hvor regionen har 

deltaget 
• Budget forslag for Den sociale virksomhed 

 
Herudover har Dialogforum gennemgået og drøftet 
 

• Kvalitetsarbejde i Den Sociale virksomhed 
• Diverse organisatoriske- og lovgivningsmæssige ændringer som har påvirket 

området 



   Side 2 

o Oprettelsen Den Sociale Virksomhed med dertil hørende overtagelse af 
tilbud fra Psykiatrien 

o Oprettelse af de 5 nationale tilsynsfunktioner 
• Arbejdet med evaluering af kommunalreformen for det Sociale område 
• Enkeltsager omkring tilgængelighed 

o Handicap organisationernes ønske om at opfylde FN handicap konven-
tion i forbindelse med projekteringen/etablering af letbane ved Ring 3 

o Analyse af tilgængelighed hos almenpraksis  
 

 


