Bilag 6: Kommunale redegørelser
En sammenskrivning kategoriseret efter emner
En bruttoliste over redegørelserne vil kunne ses på www.socialsekretariatet.dk
Forventninger til udbud og efterspørgsel
Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012?
Der er ingen forventninger om væsentlige ændringer men mange kommuner melder der vil
være et øget behov for døgnpladser til voksne udviklingshæmmede/multihandicappede.
Samtidig er der kommuner der melder om mindre behov for døgnpladser med genoptræning til
hjerneskadede og døgnanbringelser generelt. Herunder også pladser til hjemløse for
kommuner der har været en del af hjemløsestrategien. Flere melder om at der vil ses en
nedgang i anvendelse af tilbud i andre kommuner og en stigning i anvendelse af lokale tilbud.
Har kommunen ønsker for udvikling på området?
Esbjerg Kommune har iværksat en masterplan for Socialområdet som vil fokusere på
strategiske sigtelinjer. Samtidig vil der i sammenhæng med hjemløsestrategien ses en
udvikling af nye metoder og anbefalinger på dette område. Der er også kommuner som kigger
på udvikling indenfor områderne; kommunale plejefamilier, botilbud til psykisk syge,
senhjerneskadede, døgntilbud til svært handicappede voksne, unge der har begået kriminalitet
og mangeårigt stof og/eller alkoholmisbrug med betydeligt plejebehov. Der meldes også om
behov for at styrke det tværkommunale samarbejde for at kunne fastholde en høj faglighed i
tilbuddene.
Har Kommunen strategier eller planer på området, der kan påvirke kommunens
udbud eller efterspørgsel af tilbud/ydelser?
Flere kommuner melder om at flere borgere vil tilbydes § 85 støtte i egen bolig men at dette
ikke alle steder vil påvirke udbuddet af pladser yderligere. Andre melder om større
forebyggende indsats for at reducere behovet for pladser på sikrede institutioner. Der er også
flere der arbejder hen i mod anvendelse af færre pladser på opholdssteder og
døgninstitutioner. Flere vil arbejder også hen i mod at være selvforsynende og forkorte ophold
på fx forsorgshjem og krisecentre. Det at flere kommuner ønsker at benytte lokale tilbud kan
have indflydelse på efterspørgsel efter pladser i andre kommuner og regionen.
Forventes der væsentlige ændringer i kommunens udbud af tilbud/ydelser?

Varde Kommune forventer opstart af tilbud til personer med mangeårigt stof –og/eller
alkoholmisbrug med et betydeligt plejebehov. Varde Kommune har oprettet et døgntilbud med
3 pladser til svært handicappede børn. Generelt sker der en tilpasning af tilbud efter
efterspørgsel af pladser. I forbindelse med Barnets Reform vil der flere steder ske en tilpasning
og justering af tilbud på børneområdet. Nedsættelse af den kriminelle lavalder kan betyde
ændringer af tilbuddene.
Har kommunen planer om at overtage tilbud fra Region Syddanmark?
Der er ikke konkrete ønsker om at overtage tilbud fra Region Syddanmark men Esbjerg
Kommune undersøger mulighederne om at overtage Bøge Allé 16/ Egehuset og tilsynsopgaven
vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere. Dette vil dog i tilfælde først træde i kraft fra
den 1.01.2013.

Tendenser, temaer og dilemmaer
Oplever kommunen, at der er særlige tendenser eller temaer på området, som der
med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om?
Der ønskes en gennemsigtig pris- og ydelsesstruktur og fastlæggelse af tilnærmelsesvis
ensartede principper på tværs af udbydere. Samtidig er der ønske om en ro på taksterne.
Der ønskes fælleskommunal opmærksomhed på misbrugsbehandling, dobbeltdiagnoser og
fælles tiltag i forhold til kommunale plejefamilier. Der ønskes endvidere en kvalitetssikring af
specialtilbud til børn – og unge. Der ønskes også et samarbejde om projektpladser for
udadreagerende unge og udvikling og overvågning af særforanstaltninger og
enkeltmandsprojekter. Desuden ønskes der videre fokus og standarder for det gode
samarbejde med fælles spilleregler for kontakt og borgermotivation osv.
Region Syddanmark vil gerne rejse en problematik omkring planlægningsgrundlaget for
henholdsvis Center for Høretab samt Nyborgskolen, de to landsdels- og landsdækkende tilbud
til hørehæmmede børn og unge. Der gøres opmærksom på, at der er en tendens til at der
mangler tilbud til de helt unge (15-17 år), som har svære psykiatriske problemstillinger, og
ligeledes mangler der tilbud til unge fra 17-23 år med hjerneorganiske dysfunktioner (ADHD,
Asperger), når de er færdige med skoletilbud. Der opleves et dilemma for disse to grupper,
hvor det er vanskeligt at få dem videre fra et børn- og ungetilbud til et voksentilbud.
En generel tendens er, at flere og flere kommuner anvender deres egne tilbud eller opretter
nye og ikke køber specialpladser andre steder.

Oplever kommunen særlige politiske dilemmaer som styringsaftalen eller
udviklingsstrategien bør have fokus på?
Der nævnes, at det kan være svært at skaffe politisk opbakning til et forpligtende samarbejde
mellem kommunerne.
Der er generelt meget fokus på de øgede kommunale hjemtagelser og udbygning af egne
tilbud kan medføre tomme pladser på tilbud, der tidligere har været anvendt af flere
kommuner. Der ønskes at området bliver mindre omkostningsfyldt og nemmere at styre.
Der er endvidere et dilemma mellem ønsker om hurtig tilpasning af kapacitet for at minimere
underskud i budgetåret kontra hensynet til, at der på længere sigt er den ønskede
tilstedeværelse af det nødvendige antal højt specialiserede pladser. Der er også et akut behov
for yderligere drøftelser vedrørende forlængede opsigelsesvarsler for en række regionale
tilbud, herunder for opsigelse af flere borgere på én gang.

