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Kapitel 1: Navn og formål  

§ 1. Navn  

Dialogforum på Psykiatriområdet (herefter: Dialogforum).  

 

§ 2. Formål  

Dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, der skal 

kvalificere Københavns Kommunes indsats for borgere med 

sindslidelser ved at sikre direkte dialog mellem politikere, brugere og 

pårørende.  

 

Kapitel 2: Sammensætning af medlemmer  

§ 3. Medlemmer i Dialogforum  

Dialogforum består af 14 ordinære medlemmer, heraf en formand eller 

forkvinde og en næstformand eller næstforkvinde. Såfremt der 

udpeges en formand eller forkvinde udenfor kredsen af Dialogforums 

medlemmer, vil Dialogforum bestå af 15 ordinære medlemmer.  

 

Stk. 2  

Dialogforums ordinære medlemmer består af:  

 6 repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer. 

Udpegningen koordineres af Psykiatriforeningernes Fællesråd.  

 8 repræsentanter fra de socialpsykiatriske centre i Københavns 

Kommune, som udpeges af centerrådene.  

 1 formand eller forkvinde udefra, som anbefales af 

Socialudvalget, hvis ikke Dialogforum overfor Socialudvalget 

indstiller en formand/forkvinde fundet blandt Dialogforums 

ordinære medlemmer. Formanden/forkvinden udpeges endeligt 

af Borgerrepræsentationen efter anbefaling fra Socialudvalget, 

jf. § 4, stk. 2. 

 

Stk. 3  

Der udpeges to bruger- eller pårørenderepræsentanter af hvert af de 

fire centerråd:  

 Center for specialiserede botilbud  
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 Center for unge og midlertidige botilbud  

 Center for selvstændige boformer og sundhed  

 Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og 

samværstilbud   

 

Stk. 4  

Valgperioden for medlemmerne følger den fireårige kommunale 

valgperiode.  

 

Stk. 5   

Et medlem er ikke personligt valgt, men er valgt som repræsentant for 

en organisation. Dette betyder, at medlemmet automatisk udtræder af 

Dialogforum, såfremt medlemmet ikke længere har ansættelse i eller 

er medlem af den organisation, der har indstillet medlemmet, eller 

hvis organisationen indstiller en anden repræsentant til at være 

medlem af Dialogforum. 

 

§ 4. Formandskab  

Dialogforums formandskab består af:  

 1 formand eller forkvinde 

 1 næstformand eller næstforkvinde 

 

Stk. 2  

Formanden eller forkvinden indstilles for en periode, der følger den 

fireårige kommunale valgperiode. Formanden eller forkvinden kan 

indstilles på følgende måder:  

 

 Dialogforums medlemmer kan overfor Socialudvalget indstille 

en formand eller forkvinde fundet blandt Dialogforums 

ordinære medlemmer.  

 

 Dialogforum kan bede Socialudvalget om at pege på en person 

udenfor kredsen af Dialogforums medlemmer med viden om 

og interesse for området, efter indstilling fra 

Socialforvaltningen.  

 

 Dialogforum kan selv indstille en formand/forkvinde udenfor 

kredsen af Dialogforums medlemmer, som Socialudvalget kan 

tage stilling til.  
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Det er Socialudvalget, der anbefaler en formand/forkvinde for 

Dialogforum overfor Borgerrepræsentationen, der træffer den endelige 

beslutning. 

 

Såfremt Dialogforum indstiller mere end ét forslag til 

formand/forkvinde, vil Socialforvaltningen indstille en løsning overfor 

Socialudvalget. 

 

Næstformanden eller næstforkvinden udpeges af Dialogforum blandt 

Dialogforums medlemmer for en periode, der følger den fireårige 

kommunale valgperiode. 

 

§ 5. Suppleanter  

Alle medlemmer skal have en suppleant. Suppleantens primære 

funktion er at træde til, når det ordinære medlem er forhindret i at 

deltage. Suppleanter må desuden frit deltage i Dialogforums møder 

sammen med det ordinære medlem. Suppleanten skal give besked til 

sekretariatet om, hvilke møder vedkommende ønsker at deltage i og 

vil derefter få tilsendt mødemateriale. 

 

I tilfælde af, at der udpeges en formand eller forkvinde udefra, skal 

denne ikke have en suppleant. Hvis formanden eller forkvinden er 

forhindret i at deltage, træder næstformanden eller næstforkvinden til. 

 

Stk. 2  

Såfremt et medlem ønsker at forlade Dialogforum inden valgperiodens 

udløb, indtræder medlemmets suppleant som ordinært medlem.  

 

Stk. 3  

Såfremt en suppleant er indtrådt i Dialogforum som ordinært medlem, 

udpeger organisationen/centerrådet selv en ny suppleant, der 

repræsenterer samme organisation/centerråd.  

 

§ 6. Bisiddere  

Hvis et medlem har behov for støtte til at kunne deltage i mødet, er 

der mulighed for at medbringe en bisidder eller personlig hjælper. Af 

praktiske årsager skal sekretariatet have besked inden mødet. 

 

§ 7. Politisk deltagelse på møderne 

Alle medlemmer af Socialudvalget har til hver tid mulighed for at 

deltage på Dialogforums møder. Medlemmer af Socialudvalget vil få 
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tilsendt en dagsorden forud for møderne. Hvis de tilmelder sig mødet 

fremsendes det resterende mødemateriale. 

 

Socialborgmesteren deltager på Dialogforums møder én til to gange 

årligt.  

 

Kapitel 3: Dialogforums mødevirksomhed og funktioner  

§ 8. Dagsorden  

Forslag til dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 

fire uger før mødet.  

 

Stk. 2 

Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes af sekretariatet to uger før 

mødet til de ordinære medlemmer. På denne måde har medlemmerne 

mulighed for at sende dagsorden videre til deres bagland.  

 

Stk. 3  

Såfremt et ordinært medlem er forhindret i at deltage på et møde, skal 

sekretariatet informeres herom hurtigst muligt. Suppleanten vil blive 

indkaldt og få tilsendt dagsorden herefter.  

 

§ 9. Mødekadence og -indhold  

Der afholdes fire møder årligt. På første møde hvert år, forelægges 

Dialogforum en mødekalender for resten af året.  

 

Stk. 2  

Der afholdes tre ordinære møder årligt, hvor alene Dialogforums 

medlemmer mødes samt eventuelt medlemmer af Socialudvalget, der 

måtte have ønsket at deltage. Til disse møder er der temadrøftelser. 

Hertil kan medlemmerne komme med forslag. Forslagene skal være 

sekretariatet i hænde senest fire uger før mødet. Herudover er der på 

disse møder orienteringer – dels om forvaltningens daglige arbejde og 

dels fra medlemmerne med nyt fra organisationerne.  

 

Stk. 3  

Herudover afholdes der et årligt møde, hvor Dialogforum indgår i 

dialog med et politisk udvalg. I løbet af en valgperiode afholdes der 

således ét møde med henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt to møder med 

Socialudvalget. På denne type af møder drøftes der udelukkende 

temaer med relation til de respektive udvalg, der inviteres.  
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Stk. 4  

Der behandles ikke enkeltsager i Dialogforum, med mindre de i 

anonymiseret form kan danne grundlag for diskussion af generel 

karakter.  

 

 

Stk. 5  

Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som udsendes til de 

ordinære medlemmer. Referatet skal godkendes af medlemmerne på 

det næstkommende møde. Når referatet er godkendt, offentliggøres 

det på Københavns Kommunes hjemmeside. Socialudvalget gøres 

særskilt opmærksom på referatet, når det bliver tilgængeligt på 

hjemmesiden. 

 

§ 10. Ekstraordinære møder  

Ekstraordinære møder indkaldes af sekretariatet. Sådanne møder skal 

indkaldes, såfremt to tredjedele af Dialogforums medlemmer skriftligt 

forlanger det.  

 

Stk. 2  

Anmodningen om et ekstraordinært møde skal ske med angivelse af 

en skriftligt formuleret dagsorden. 

 

Stk. 3  

Sekretariatet er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært møde til 

afholdelse senest tre uger efter begæringens modtagelse.  

 

Stk. 4  

Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsorden med samme varsel 

og på samme måde som ved ordinære møder, jf. § 6.  

 

§ 11. Øvrige funktioner  

Dialogforum kan fungere som et høringsorgan i forbindelse med nye 

tiltag i Københavns Kommune, der har relation til borgere med 

sindslidelser. Høringer skal så vidt muligt diskuteres ved møder.  

 

Stk. 2  

Dialogforums medlemmer kan inviteres til at deltage i projekter, 

temadage, konferencer og lignende med relevans for borgere med 

sindslidelse.  

 

Stk. 3  
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Dialogforum kan nedsætte arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg. Efter 

drøftelse i Dialogforum udpeges der et antal repræsentanter til 

sådanne arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg. 

 
 


