KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen
Center for Politik

Dagsorden til Dialogforums møde den 23. november 2015
Dagsorden
1. Velkomst
2. Dagsorden

Supplerende bemærkninger

3. Godkendelse af
referat

Vejledende tid
15.00-15.05
Dialogforum skal godkende dagsordenen til 15.05-15.15
dagens møde.
Godkendelse af referat fra sidste møde den 24. 15.05-15.15
august 2015.

4. Orienteringer

Jesper Christensen orienterer om følgende:

15.20-15.30

Oplysningerne på medlemslisten for Dialogforum
skal opdateres. Listen vil blive sendt rundt under
mødet.
Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne
for 2016 afsat en række midler til forskellige
tilbud og indsatser på psykiatriområdet.
5. Omlægning af
aktivitets- og
samværstilbuddene

Socialforvaltningen har i efteråret gennemført en 15.30-16.20
samskabelsesproces
i
forbindelse
med
omlægningen
af
byens
aktivitetsog
samværstilbud. Der har været afholdt tre
workshoprunder i hver bydel, og der er
gennemført interviews med nuværende og
potentielle brugere. På baggrund af disse input er
der udviklet scenarier for fremtidens aktivitets- og
samværstilbud.

Dialogforums medlemmer vil på mødet blive
orienteret om samskabelsesprocessen, og der vil
være mulighed for at drøfte scenarierne for de
enkelte lokalområder i deres nuværende form. Der
er endnu ikke truffet politisk beslutning om,
hvordan omlægningen af aktivitets- og
samværstilbuddene skal være.
6. Fælles psykiatriens I budget 2016 har Borgerrepræsentationen og 16.20-16.40
Regionsrådet afsat midler til, at der er i 2016-2017
hus med Region
afprøves et pilotprojekt, som man lige nu går
Hovedstaden
under navnet ”et fælles psykiatrihus” i
Griffenfeldsgade 44. Den politiske vision er at
skabe et åbent og tilgængeligt tilbud, hvor borgere
kan få støtte og hjælp inden for en bred vifte af
tilbud, der skal understøtte borgerens recovery.
Pilotprojektet skal udvikles i tæt samarbejde med
brugere og pårørende. På mødet ønskes en
drøftelse af, hvordan brugere og pårørende bedst
muligt kan inddrages i processen om udviklingen

af et sådant hus og hvad der er vigtigt set fra et
bruger- og pårørendeperspektiv.
7. Kommentarer til
høringssvar
vedrørende
kvalitetsstandarder
for hjemmeplejen

Dialogforum har fået Borgercenter Hjemmeplejes 16.40-16.50
kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig
pleje og praktisk hjælp, afløsning og aflastning
samt genoptræning og vedligeholdende træning
efter serviceloven i høring.

8. Emner til de
kommende møder i
Dialogforum

Sekretariatet har udarbejdet et høringssvar, som er
sendt til Borgercenter Hjemmepleje med
forbehold for Dialogforums godkendelse, da der
var frist for høringssvar den 6. november.
Medlemmerne har mulighed for at komme med 16.50-16.55
mulige emner til de kommende møder. Der er
udsendt en liste med de ønsker, der allerede er
blevet nævnt på de seneste møder. Det ønskes
desuden, at medlemmerne laver en prioritering af
emnerne.
16.55 – 17.00

9. Eventuelt
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