Til
Alle kommuner
Tidligere tilmeldte deltagere til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum

Social- og Sundhedspolitisk Forum flyttes til 10. - 11. juni 2021
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KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum skulle have været afholdt den 6. - 7.
maj 2021. Grundet COVID-19 og forholdene omkring dette, har KL besluttet, at
konferencen flyttes. Konferencen afholdes i stedet
10. - 11. juni i Aalborg Kongres og Kultur Center
Det forventes, at konferencen kan afholdes som en fysisk konference, og der vil
selvfølgelig blive taget højde for eventuelle restriktioner, som vil være gældende
til juni.
Tilmelding til konferencen forventes at åbne den 9. marts kl.10.00. Der sendes
senere særskilt information ud om dette.
På konferencen sættes fokus på de aktuelle dagsordener på social- og sundhedsområdet.
På socialområdet er der p.t. fokus på struktur og ansvar – fx i relation til evalueringen af socialområdet, borgerforslaget om at fjerne ansvar fra kommunerne
samt 10-årsplanen for psykiatri. Men også den aktuelle dagsorden om retssikkerhed for borgerne og kommunernes muligheder for at sikre den.
På sundheds- og ældreområdet er ældretopmødet og opfølgningen på dette fortsat aktuel. Desuden kan et styrket fokus på social ulighed i sundhed, og nu også
erfaringen fra COVID-indsatsen, sætte fornyet fokus på kommunernes indsatser
på sundhedsområdet.
Fælles for de forskellige dagsordener og temaer er, at der på tværs af sektorer
skal træffes valg og laves prioriteringer, der gør det muligt fortsat at levere de ønskede velfærdstilbud på social- og sundhedsområdet.
Titlen for årets konference er derfor ”Velfærd kræver valg”.
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De overordnede perspektiver vil bl.a. vil blive konkretiseret i følgende temaer:
– Hvilke behov og udfordringer skal kommunerne være opmærksomme på hos
borgerne efter et år med nedlukninger og omlægninger i servicen?
– Børn af psykisk sårbare forældre er i forøget risiko for selv at blive syge og
udsathed. Hvordan opdager vi disse børn – og hvordan hjælper vi dem bedst
muligt?
– Der kommer flere børn og unge med autisme. Hvordan kan vi på tværs af
social-, sundheds- og undervisningsområdet styrke indsatsen til disse børn?
– Nærhedsreformen og frikommuner er på dagsordenen. Både dem, der har
været og dem, der kommer. Men hvad er det egentlig vi ønsker skal være nært
og decentralt – og hvad skal være ensartet på tværs af landet?
– Politiske debatmøder.
Der udsendes snarest nærmere orientering om program, tilmelding og øvrige
praktiske forhold for konferencen. Indtil da, kan henvendelser vedrørende konferencen rettes til:
– Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391
– Specialkonsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153

Med venlig hilsen

Christian Harsløf
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