
Politisk temadag
om samarbejdet på det specialiserede socialområde 
- Hvad skal retningen være for samarbejdet om egenmestring og socialfagligt fokus på beskæftigelse?

Baggrunden
Den 29. november inviteres til den årlige temadag, der 
sætter skarpt på samarbejdet på det specialiserede so-
cialområde i Nordjylland. I år vil brugerrepræsentanter, 
politikere og embedsmænd på dagen sammen udpege 
retningen for samarbejdet om egenmestring og beskæfti-
gelsesfokus på socialområdet.

Tidspunkt
Torsdag den 29. november kl. 9-14

Sted
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9700 Vrå

Deltagere
• Politikere fra de udvalg der behandler Nordjysk

Socialaftale
• Brugerorganisationer på det specialiserede social- 

område, herunder repræsentanter fra handicapråd
og brugerpanelet

• Direktør- og chefniveau fra kommunernes og
regionens socialområde.

Tilmelding
Tilmelding senest den 14. november via dette link
Det er gratis at deltage

For spørgsmål kan du kontakte sekretariat 
for Rammeaftaler: 
rammeaftalesekretariat@aalborg.dk
tlf. 2520 1574/2520 1575

https://docs.google.com/forms/d/1Fz-YR-dNw3E_MRx0l1nO2Egmtb01gBV3xhn8wNhrMDg/viewform?edit_requested=true


Program for temadagen
Der serveres morgenmad fra kl. 8.30

09.00 - 09.10 Velkomst 
 v. KKR formand Arne Boelt

09.10 - 9.30 Status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale
 Medarbejdere og brugere som har været involveret i udmøntningen  

af Nordjysk Socialaftale vil fortælle herom. 

Drøftelser om egenmestring

09.30 - 10.00 Fra egenmestring til fællesmestring 
 v. Rasmus Rossel, Joint Action
 Borgeren i centrum – hvad betyder det egentlig? 
 Kan man mestre sig selv uafhængigt af de relationer, man indgår i? 
 Hvordan kan vi skabe en sammenhængende indsat, hvor borgerne får 

hjælp til de største problemer og bliver inddraget i beslutningerne  
med koordinerede løsninger? Hvad får vi ud at gøre det?

10.00 - 11.00 Egenmestring i spændet mellem bemyndigelse og rettigheder 
 v. Dacapo
 Giver arbejdet med egenmestring større frihed til den enkelte eller 

gives der køb på rettigheder? Er det en metode til øget livskvalitet eller 
en spareøvelse? Dette er nogle af spørgsmålene og udfordringerne 
omkring egenmestring, som berøres i denne debat.  
Dacapo faciliterer en involverende og samskabende dialog omkring  
de udfordringer, der kan opstå i arbejdet med egenmestring. 

11.00 - 11.40 Paneldebat
 Faciliteres af Dacapo
 Værdipolitisk drøftelse om egenmestring. Panelet består af politikere, 

brugerrepræsentanter samt en uafhængig ekspert.  
Fokus for drøftelserne vil bl.a. være om egenmestring er en farbar vej 
at gå fra de forskellige perspektiver, hvad er konsekvenserne og hvorfor 
er det essentielt at snakke om egenmestring

 
11.40 - 12.30 Frokost 

Drøftelser om socialfagligt fokus på beskæftigelse

12.30 - 13.45 Kick-off af fokusområdet: ”Socialfagligt fokus på beskæftigelse”
 Udmøntningen af fokusområdet om socialfagligt fokus på beskæftigel-

se sættes nu i gang. Der ønskes deltagernes bud på, hvad der er  
vigtigt at have fokus på i den kommende implementering.  
Der vil være drøftelser herom ved bordene.

13.45 - 14.00 Opsamling og afrunding af dagen
 v. KKR formand Arne Boelt

Sekretariat
     for rammea�aler


