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Baggrund
Socialstyrelsen har som vision at kvalificere den sociale indsats i kommuner, regioner og
sociale tilbud, så der skabes målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som
helhed.
En helt central forudsætning for at lykkes med denne opgave er en kontinuerlig, tæt og åben
dialog mellem Socialstyrelsen og de kommunale topledelser om indsatsen målrettet udsatte
børn, unge og voksne samt mennesker med handicap.

Formål og opgave
Med etableringen af det strategiske dialogforum ønsker Socialstyrelsen at skabe et rum for
strategisk dialog mellem Socialstyrelsen og landets kommuner om udviklingen af det sociale
område.
Formålet er skabe en et fortroligt strategisk udviklingsrum, der med afsæt i udviklingspotentialer,
udfordringer og behov på det sociale område kan bidrage til en faglig kvalificering af såvel det
nationale fokus på området som kommunernes udvikling af en sammenhængende,
virkningsfuld og økonomisk bæredygtig indsats for udsatte børn, unge og voksne samt
mennesker med handicap.
Dialogen i det strategiske dialogforum skal konkret bidrage til:




At kvalificere aktuelle statslige dagsordener på det sociale område, så disse i videst
muligt omfang understøtter udviklingen af en effektiv indsats i landets kommuner.
At udfolde det kommunale udfordrings- og behovsbillede på socialområdet, som det ser
ud fra topledelsens perspektiv.
At bidrage til udviklingen af Socialstyrelsens opgavevaretagelse målrettet
kommunernes opgavevaretagelse på det sociale område.

Arbejdsform
Der afholdes 2 årlige møder i det strategiske dialogforum.
Møderne afvikles som udgangspunkt som halv- eller heldagsmøder, der kombinerer oplæg,
drøftelser, workshops mv., som understøtter en åben og udviklingsorienteret dialog i kredsen.
Der lægges op til en aktiv involvering af alle deltagerne i udarbejdelsen af dagsordener og
forberedelse af møderne.
Derudover kan der afholdes opfølgende møder eller nedsættes arbejdsgrupper med fokus på
udvalgte problemstillinger i regi af det strategiske dialogforum, ligesom medlemmerne kan
arrangere øvrige aktiviteter, studieture, besøg mv.
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Sammensætning
Medlemmerne af Strategisk dialogforum sammensættes af:







Socialstyrelsens direktion
7 kommunale fagdirektører med ansvar for det sociale område
1 repræsentant for Foreningen af Socialchefer i Danmark
1 repræsentant fra Børne- og Kulturchefforeningen
1 repræsentant fra Kommunernes Landsforening
1 repræsentant fra Social- og Ældreministeriets departement

Socialstyrelsens direktør er formand for det strategiske dialogforum.
I sammensætningen af det strategiske dialogforum lægges vægt på at sikre repræsentation af
kommunale fagdirektører, der foruden socialområdet også har direktøransvar for tilstødende
fagområder, herunder beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, ældreområdet og skole- og
dagtilbudsområdet.
Yderligere relevante aktører som fx andre statslige styrelser, regionale socialdirektører,
interesseorganisationer eller repræsentanter fra uddannelses- og forskningssektoren mv.
inviteres til møderne i det strategiske dialogforum, når dagsorden tilsiger det.

Sekretariat
Det strategiske dialogforum sekretariatsbetjenes af Socialstyrelsen.
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