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Opsamling på KKR konferencen den 11. maj 2021 

 

Den 11. maj 2021 afholdte KKR konferencen ”Fremtidens specialiserede socialområde - med særligt blik på 

borgere med komplekse udfordringer”. Programmet er vedlagt som bilag 1. 

Fra konferencen kan fremhæves følgende opmærksomhedspunkter ift. det specialiserede socialområde: 

 

Torben Hansen, formand KKR Midtjylland og borgmester i Randers: 

• Deltagerkredsen i dag består af et både stærkt og bredt felt. Der er politikere fra byråd og 

regionsråd i Midtjylland. Derudover består deltagerkredsen af repræsentanter fra handicap- og 

udsatteråd og bruger- og pårørendeforeninger, samt embedsmænd. Den flotte opbakning til 

konferencen er samtidig en tilkendegivelse af, hvor vigtigt dagens tema er. 

• Dagens tema er både aktuelt og måske vigtigere end nogensinde at finde gode løsninger på. 

Socialminister Astrid Krag har igangsat en stor evaluering af det specialiserede socialområde. 

Regeringens formål med evalueringen er at skabe et nationalt overblik over målgrupper og tilbud 

på området, som kan hjælpe med at indrette området, så alle får den bedst mulige støtte til at leve 

et godt liv.  

 

Oplægsholder Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole: 

• Der kan identificeres to hovedstrømninger på det specialiserede socialområde:  
1) Integration - en integrerende bestræbelse med en ambition om at integrere borgerne i 
samfundet gennem uddannelse, arbejde m.v.  
2) Specialisering – en differentierende bestræbelse bl.a. med fokus på professionalisering, 
specialisering, medikalisering og evidens. Den differentierende strømning kan genkendes i 
regeringens evaluering af det specialiserede socialområde. 

• Man bør fastholde integrationsbestræbelsen fremadrettet på det specialiserede socialområde. 
Dette kan godt kombineres med et specialiseringsspor. 
 

• Politisk retning: Der efterlyses en sammenhængende politisk vilje og retning fra national side. Der 
mangler enkle og kommunikerbare mål, som offentligheden kender.  
 

• Strategi: Der efterlyses en klar og sammenhængende strategi på det specialiserede socialområde 
fra staten og KL. Der mangler fx en uddannelsesstrategi og en forskningsstrategi.  
 

• Uddannelse: Området er kendetegnet ved en lav andel af veluddannede. 
 

• Uddannelsesstrategi ift. det specialiserede socialområde: 
En strategi bør bl.a. adressere forskning på området, samt relevant indhold i uddannelse, 



2 
 

videreuddannelse, karriere- og udviklingsmuligheder for medarbejdere på området. 
 

• Særlige opmærksomhedspunkter på uddannelsesområdet: 
o De studerende på socialrådgiveruddannelsen søger børneområdet og 

beskæftigelsesområdet, og ikke det specialiserede socialområde 
o Det er svært at udvikle generaliserede metoder til så differentieret et område som det 

specialiserede socialområde 
o Alt kan ikke indgå i generalistuddannelserne. Der er fx grænser for hvor meget 

specialviden, der kan indeholdes i en socialrådgiveruddannelse 
 

Supplerende vedlægges Stefan Hermanns oplæg om det specialiserede socialområde som bilag 2. 

 
Ulrik Wilbek, Formand KL’s socialudvalg: 

• KL’s socialudvalg kigger i øjeblikket på evalueringen af det specialiserede område med fokus på 
løsningssporet. 

• Der er fokus på retssikkerhed, dialogen med borgerne og medarbejdernes kompetencer. 

• Danske Handicaporganisationer og KL har dannet alliance på handicapområdet, så man sammen 
kan komme videre. 

• Det er vigtigt at tage udgangspunkt i borgernes behov. 

• Hvis der forekommer manglende specialkompetencer i nogle kommuner, kan en del af løsningen 
være fælles kommunale samarbejder. 
 

 
Leif Gjørtz Christensen, Regionskredsformand SIND Midtjylland: 

• Ingen borgere er øer i samfundet. De er del af en familie. Husk derfor familiens vigtige rolle. 

• Det er afgørende med den rette hjælp fra starten ift. handicap eller psykisk lidelse. Invester i 
starten når det sker. Det baner vejen fremover. 

• Familiens og borgerens viden skal inddrages i højere grad end i dag. Inddrag den erfarede viden og 
lav skræddersyede tilbud til de enkelte borgere og familierne. 

• Det er særligt vigtigt at tænke i helheder og sammenhænge samtidig med specialisering. 

• Kvaliteten af tilbuddene er det vigtigste. Lav gerne fælles løsninger mellem fx kommuner og region. 
Tænk integreret hvor det skaber værdi for de berørte borgere og familier. 

 
 
Steen Vindum, næstformand KKR Midtjylland og borgmester i Silkeborg 
 

• Det er et meget komplekst område, hvor både faglige eksperter og politikere skal holde tungen lige 

i munden. Men netop derfor vurdere KKR formandskabet, at vi har brug for at blive klogere 

sammen og på den måde ruste os til at håndtere fremtidens specialiserede socialområde.   

• Der skal opfordres til, at vi fortsat øver os på at arbejde sammen på tværs af politiske fagudvalg, 

men også på tværs af kommune og regionsgrænser. Der skal handling til, og der vil blive arbejdet 

videre med dagens tema ude i den enkelte kommune, men også i det tværkommunale fællesskab. 

 


