Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed
I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og Region Syddanmark aftalt at
samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud. Konkret indebærer aftalen blandt andet, at der
fælleskommunalt kan imødekommes enkelte kommuners og regionens sociale tilbud en særlig
opmærksomhed.
Baggrunden er, at der kan være behov for, at indstille et tilbud til en særlig opmærksomhed for at
understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe af borgere i Syddanmark
kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed, også i perioder med større udsving i belægningen. Af
Udviklingsstrategien fremgår det også, at hvor der er særlig behov for en samlet faglig ekspertise,
samarbejdes om opgaverne, mellem kommuner og mellem kommuner og region.
Dette notat opstiller et forslag til en proces for iværksættelse af særlig opmærksomhed på konkrete sociale
tilbud, der er i risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i
Syddanmark. Processen omkring særlig opmærksomhed til særligt udsatte tilbud, vil være en
flertrinsproces;
Trin 1: Kommunen eller Region Syddanmark med det aktuelle tilbud indstiller tilbuddet til behandling i
Socialdirektørforum.
Trin 2: Beslutningsforløb for den indstillende kommune eller region samt for Socialdirektørforum og KKR.
Med mulighed for nedsættelse af en taskforcegruppe ved behov for en yderligere kortlægning af sagen.

1. Indstilling af ønske om særlig opmærksomhed for et tilbud til Socialdirektørforum
Hvis en udbyder ønsker, at et tilbud omfattes af en særlig opmærksomhed, skal den pågældende
socialdirektør sende en anmodning til Socialdirektørforum, hvor behovet for en særlig opmærksomhed
beskrives. Heri skal indgå en beskrivelse af overordnede økonomiske data, bl.a. udvikling i belægningen.
Socialdirektørforum kan på baggrund af henvendelse fra en kommune eller regionen igangsætte en
vurdering af det pågældende tilbud. Vurderingen skal forholde sig til følgende:
1. Vurderes der at være tale om et tilbud, der fremadrettet hensigtsmæssigt skal være til rådighed i
Syddanmark for at kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere? Heri skal
indgå en vurdering af tilstedeværelsen af tilsvarende tilbud i Syddanmark/den samlede kapacitet af

den pågældende tilbudstype. Det kan også indgå i overvejelserne, om kapacitet beliggende i andre
regioner vurderes at være tilstrækkelig. Desuden bør indgå en vurdering af baggrunden for faldet i
efterspørgslen (hvilke tilbud får borgerne som alternativ?)
I vurderingen indgår en forudsætning om, at leverandørerne af alle tilbud, der er omfattet af
styringsaftalen på det sociale område, i forvejen selv har ageret som en økonomisk ansvarlig
leverandør /jævnfør Styringsaftalen), herunder vurderet følgende muligheder for at løse tilbuddets
økonomiske udfordringer: lukning af pladser, besparelser, organisatoriske ændringer der kan
nedbringe omkostninger, f.eks. samdrift med andre tilbud, fællesledelse mm.)

2. Beslutningsforløb for den indstillende kommune eller region samt for Socialdirektørforum og KKR
Vurderingen foretages af Socialdirektørforum. Der er til Socialdirektørforum opstillet en værktøjskasse
(bilag 1), der kan danne afsæt for en vurdering af det pågældende tilbud. Listen er ikke udtømmende.
Socialdirektørforum skal tage stilling til, om der er grundlag for en særlig opmærksomhed samt i
bekræftende fald opstille mulige forslag til, hvordan den særlige opmærksomhed udmøntes. Der skal i
udmøntningen som minimum angives to muligheder, hvoraf minimum ét ikke er udgiftsdrivende. Der er
som støtte herfor opstillet en ikke-udtømmende liste over mulige forslag (bilag 1).

Ved behov, kan der nedsættes en faglig taskforce
Finder Socialdirektørforum det nødvendigt, kan der i særlige sammenhænge nedsættes en stående
arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra kommuner og region med økonomisk, og faglig
(pædagogisk) baggrund. Denne taskforce kan eksempelvis bestå af 1-2 faglige konsulenter, 1-2 økonomiske
konsulenter samt 1 forvaltningsrepræsentant fra den pågældende leverandør (vil bl.a lette tilvejebringelsen
af oplysninger). Efter den nedsatte taskforcegruppe har kortlagt problemstillingen og eventuelt kommet
med løsningsforslag, skal denne lave en indstilling til behandling i Socialdirektørforum og KKR.
Taskforcegruppens vurdering skal foreligge på efterfølgende socialdirektørmøde i forhold til det møde hvor
en anmodning er rejst. Dette med henblik på at sikre en relativ hurtig stillingtagen af hensyn til den
konkrete leverandør og den samlede økonomi.
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Indstilling fra Socialdirektørforum til leverandør
Vurderingen af tilbuddet fremsendes til leverandøren (indstillende kommune eller regionen). Såfremt den
indstillende kommune eller regionen fortsat ønsker en særlig opmærksomhed til det pågældende tilbud,
fremsendes en anmodning til Socialdirektørforum sammen med Socialdirektørforums vurdering og
kommunens eller regionens egne bemærkninger.
Socialdirektørforum behandler herefter indstillingen forud for behandling i kredsen af Kommunaldirektører
og KKR.
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Bilag 1: Værktøjskasse til vurdering af tilbud med særlig opmærksomhed
Kilder til vurdering af økonomiske samt
faglige/pædagogiske forhold

o Tilsynsrapporter fra det aktuelle tilbud
o Eventuelle brugertilfredshedsundersøgelser
eller pårørendeundersøgelser
o Er tilbuddet VISO-leverandør?
o Målgruppestørrelse/hyppighed
o Pladskapacitet i Syddanmark + evt. på
landsplan, til målgruppen
o Evt. kontakt med tidligere brugerkommuner
om baggrund for faldende efterspørgsel efter
pladser

Mulige forslag til støtte af tilbud med særlig opmærksomhed
Forslag der som udgangspunkt ikke har omkostninger for kommunerne:
- Mulighed for at trække på fagligt og økonomisk Task force/rejsehold der bliver nedsat ud fra en konkret
sag. I den forbindelse kan det afdækkes, hvorvidt tilbudet fremadrettet bør samdriftes med andre tilbud
evt. med en anden driftsherre
o Samarbejde mellem kommuner og evt. regionen om udvikling af indholdet i tilbuddet, herunder
vidensdeling om særlige pædagogiske forhold, udskilning af konsulentydelser (ændret organisering af
drift)

o Forlængede opsigelsesvarsler
Forlængede opsigelsesvarsler vil alene forudsætte en forlænget planlægningshorisont i forhold til tilbud
til borgerne. Samtidig vil det medføre større overensstemmelse mellem, hvem der anvender et tilbud og
hvem, der afholder udgifterne, ligesom det vil kunne have en udgiftsdæmpende virkning samlet set for
socialområdet (da omkostninger ved tilpasninger af personaleressourcer herved kan reduceres) Aktuelle
brugerkommuner bør høres inden de pålægges forlængede opsigelsesvarsler.
Forslag der har omkostninger for kommunerne
o Lavere budgetteret belægningsprocent
Dette indebærer reelt en takststigning for tilbuddet – denne bør i disse eventuelle/meget få særlige
tilfælde udelades af takstanalysen)
o Objektiv finansiering (eventuel delvis)
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Bilag 2: Tilbud der kan tildeles en særlig opmærksomhed
Kommune

Tilbud

Faaborg- Midtfyn Kommune Solskrænten
Nyborg Kommune

Sølyst

Odense Kommune

Minibo, Lindegården,

Odense Kommune

Bjerggårdshaven,

Region Syddanmark

Æblehaven

Region Syddanmark

Pomonahuset,

Region Syddanmark

Egely

Region Syddanmark

Center for Høretab

Region Syddanmark

Autismecenter Holmehøj, afdeling B i Kværndrup

Sønderborg Kommune

Rendbjerghjemmet

Varde Kommune

Lunden

Vejle Kommune

Spurvetoften

Vejle Kommune

Skansebakken

Aabenraa Kommune

Botilbuddet Skovbo
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