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NOTAT

Kommissorium for tværkommunal strategisk 
dialoggruppe på psykiatriområdet 

Baggrund
Regeringen offentliggjorde i efteråret sin psykiatrihandlingsplan, som med 
blandt andet satspuljemidler er undervejs til at blive udmøntet. Samtidig er 
der i det samlede politiske landskab stort fokus på det nære 
sundhedsvæsen. Det er i den forbindelse centralt at have fokus på og dialog 
om, hvordan der i udviklingen af sundhedsvæsnet også tages højde for 
psykiatriområdet. 
Samtidig ønsker KL at komme tættere på det arbejde, der foregår inden for
de enkelte områder af sundhedsaftalerne med særligt fokus på psykiatri.

Formål og indhold
For at styrke dialogen og vidensdelingen på tværs af de enkelte KKR’er
etableres en national strategisk dialoggruppe bestående af kommunale 
repræsentanter og KL´s sekretariat. 

Den strategiske gruppe på psykiatriområdet vil have som formål at 
understøtte tværkommunal erfaringsudveksling og strategi for udvikling af 
psykiatriområdet. 

Dagsordenen vil primært være rettet imod arbejdet med udvikling og 
udmøntning af sundhedsaftaler, sekundært ift. det tværsektorielle 
samarbejde om psykiatrien og den til enhver tid gældende nationale 
dagsorden på området. 

Udover at understøtte den tværkommunale dialog på tværs af landet vil 
gruppen, når relevant, bidrage til at yde strategisk sparring til KL's sekretariat 
om igangværende temaer af relevans for psykiatriområdet. 

Gruppen foreslås at afholde tre møder årligt mhp. at
- udveksle erfaringer om organisering, udfordringer mv. i forbindelse 

med arbejdet med sundhedsaftalerne
- drøfte fælleskommunale synspunkter i forhold til udviklingen af og 

samarbejdet om indsatsen for mennesker med psykiske 
vanskeligheder

- i øvrigt drøfte centrale spørgsmål eller initiativer, som er relevante 
for indsatsen til mennesker med psykiske vanskeligheder. 

Medlemmer
Gruppen sammensættes af op til to kommunale administrative 
repræsentanter fra hvert kommunekontaktråd (KKR). Medlemmerne har som 
udgangspunkt strategisk indsigt i den tværsektorielle udvikling af 
psykiatriområdet, fx gennem involvering i det strategiske 
sundhedsaftalearbejde. 
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Som udgangspunkt udpeges en repræsentant fra børne- og ungeområdet og 
en repræsentant fra voksenområdet. Deltagerne udpeges af KKR-
sekretariaterne. 

Planlægning af møder
Dagsorden til møderne samles af KL's sekretariat men med bidrag fra 
medlemmerne af den strategiske gruppe. 

Medlemmerne bidrager på lige fod med KL's sekretariat med forslag til 
dagsordenpunkter, mindre oplæg og hvis relevant med forslag til eksterne 
oplægsholdere. 

Møderne afholdes på skift i København (KL-huset) og rundt i landet 
afhængig af medlemmernes præferencer. 

Mødedatoer 2019
Møder påtænkes i 2019 afholdt på følgende datoer: 

 Den 24. april 2019 kl. 10.00 - 13.00 (første møde afholdes i KL-
huset)

 Den 29. august 2019 kl. 10.00 – 13.00
 Den 3. december 2019 kl. 10.00 – 13.00


