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Godkendelse af referat
SAGSFREMSTILLING
Godkendelse af referat
BESLUTNING
Referat blev godkendt

Præsentation af mulighederne med Ditmer E- dagsorden
SAGSFREMSTILLING
Socialdirektørforum besluttede på mødet den 4. december 2013 at Ditmer E-dagsorden fremadrettet
anvendes til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum. I opstartsfasen vil der udsendes to eksemplarer
af dagsorden. Én som e-dagsorden og én i pdf version.
Der vil gennem Socialsekretariatets budget finansieres 2 licenser til hver kommune. Derudover er der
mulighed for, at hver enkelt kommune kan tilkøbe flere licenser.
Jan Blasius, E- dagsordensansvarlig i Vejen Kommune, vil præsentere mulighederne i systemet.
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Orienteringen blev taget til efterretning.

Udviklingsstrategien 2015
SAGSFREMSTILLING
Udviklingsstrategien 2015 er nu klar til godkendelsesproces. Udviklingsstrategien skal behandles på møde i
Kommunaldirektørkredsen den 24. februar og godkendes til udsendelse i KKR den 5 marts.
Der er i Udviklingsstrategien 2015 særligt fokus på rehabilitering, samarbejde og overgange. Fokuspunkterne
er udarbejdet på baggrund af de kommunale indmeldinger.
Der foreslås at der arbejdes efter den samme ambition som sidste år med en tilføjelse af ordet ”fastholde”:
det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal
drives på et lavere omkostningsniveau.
Der er foreslået 3 temaer til Udviklingsstrategien 2015:
1. Socialministerens udmeldte tema for 2015 er; anbragte børn og unges undervisning/uddannelse.
Samt to temaer foreslået på baggrund af de kommunale indmeldinger
1. Det gode ældre liv for borgere med handicap
2. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Udviklingsstrategien anbefales til videre godkendelse,
samt at initiativerne under de to temaer drøftes.

BESLUTNING
Socialdirektørfoum drøftede udkast til Udviklingsstrategien 2015 og anbefaler til videre godkendelse med
forbehold om at følgende tilrettes:
- rehabiliteringsbegrebet modificeres i indledningen, da rehabilitering ikke kun omhandler ældreområdet
- temaet om det gode liv for ældre med handicap også omhandler borgere med en sindslidelse
- Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og
problematikker, som konsekvens af dette. Der skal som et tema i Styringsaftalen ses på de økonomiske
udfordringer som tendensen medfører samt mulige løsninger, der kan imødegå udfordringerne.

Bilag til Udviklingsstrategien 2015
• Udkast til Udviklingsstrategien 2015 (29.01.14)
• Udkast til bilag til Udviklingsstrategien 2015 (29.01.14)

Aftale i Styringsaftalen 2015 vedrørende den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde i Syddanmark?
SAGSFREMSTILLING
Det er i Styringsaftalen 2014 aftalt, at taksterne maximalt må fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der
opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau.
Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling.
Forretningsudvalget under Socialdirektørforum har den 17. januar 2014 drøftet spørgsmålet om, hvorvidt der
bør være en takstaftale i Styringsaftalen for 2015. Den økonomiske arbejdsgruppe har anbefalet en takstaftale
for 2015.
Forretningsudvalget er enige med den økonomiske arbejdsgruppe i, at der i Styringsaftalen bør være en aftale
vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
Forretningsudvalget foreslår at alle kommuner og regionen i Syddanmark aftaler; at der skal sættes fokus på at
få flere borgere fra tilbud med høje takster til mere effektfulde tilbud med lavere takster. Det skal måles ved:


De samlede udgifter på de specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde i forhold til 2014 for
alle kommuner.



Der skal ske en udvikling i taksterne således, at der i 2015 er et færre antal høje takster end i 2014.
Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget
effektivitet.

Punktet drøftes på mødet i i Kommunaldirektørkredsen den 24. februar 2014 samt KKR den 5. marts 2014.
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum drøfter, om der skal anbefales en aftale i
Styringsaftalen 2015 vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i
Syddanmark.

BESLUTNING
Socialdirektørforum drøftede punktet og blev enige om følgende:
- Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal
falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 for alle kommuner under et. Dette skal ske ved at sætte fokus på
udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.
I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge
af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges
imødegået i fællesskab.

Afslutning af projekt ” Fælles Fokus i Syddanmark”
SAGSFREMSTILLING
Kredsen af kommunaldirektører besluttede den 9. januar 2012 at igangsætte udviklingsarbejdet Fælles Fokus
på socialområdet i fællesskab mellem kommunerne og regionen. Der blev nedsat en fælles styregruppe og
igangsat fire udviklingsprojekter.
Alle fire projekter er nu afsluttet og der er endeligt afrapporteret til styregruppen.
Projekt; Synergi i samarbejdet om borgere med psykiatriske lidelser i Syddanmark, blev afrapporteret
på møde i Socialdirektørforum den 20.september
Projekt; effektmåling af indsatser, blev afrapporteret på mødet i Socialdirektørforum den 4.december.
For den videre proces med arbejdet med effektmåling, anbefaler styregruppen, at alle kommuner og regionen
internt drøfter, hvordan man griber dokumentation af resultater på området an fremadrettet samt i den
forbindelse tager stilling til, om man ønsker at anvende DEL. Socialdirektørforum afklarer på mødet den 5.
februar, om der er ønske om at indgå et samarbejde på tværs af interesserede kommuner/region om
videreudvikling af DEL til andre målgrupper. Odense og regionen har besluttet, at anvende DEL, hvor det er
relevant.
Det var den 18. december 2013 et møde med tilsynskommunen og Socialstyrelsen, hvor arbejdsgruppen
orienterede om mulighederne ved anvendelse af DEL, særligt i forhold til de nye kvalitetskrav som kommer
som en del af tilsynsreformen. Tilbagemeldingerne var, at man finder, at DEL er et rigtig godt bud i forhold til at
imødekomme kravene om dokumentation af resultater, på linje med flere andre redskaber. Socialstyrelsen vil
gerne følge DEL i implementeringsfasen i Syddanmark.
Projekt; kundebestyrelser
Kundebestyrelsesprojektet er nu afsluttet. Der er udarbejdet en afrapportering fra projektet. Se bilag 6c.
Formålet med projektet har været at udarbejde et velfungerende kundebestyrelseskoncept, der giver værdi for
både kunde og leverandør. Kundebestyrelsen skal bibringe viden om og forståelse for parternes rammevilkår
og eksistensberettigelse sådan, at man i fællesskab sikrer, at der i nærområdet er de tilbud, der imødeser
fremtidens behov.
Arbejdsgruppen har udarbejdet et kundebestyrelses koncept, der i perioden september 2012- november 2013
er afprøvet på to pilotprojekttilbud: Sydbo: Et tilbud til voksne udviklingshæmmede, og Teglgårdshuset: Et
tilbud til voksne med en sindslidelse. Hvert af de to tilbud er undervejs i projektperioden blevet en del af to
centre. Kundebestyrelserne har efter indstilling fra Styregruppen derfor undervejs i projektperioden orienteret
sig mod en kundebestyrelse på centerniveau.
Der er ved afslutning af projektet foretaget en evaluering af værdien af kundebestyrelser via
spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterview med hver af de to kundebestyrelser. Arbejdsgruppen
vurderer på den baggrund, at kunderne og leverandøren oplever en værdi i at deltage i en kundebestyrelse.
Arbejdsgruppen vurderer samlet set konceptet som en succes, der foreslås implementeret i en bredere kreds.
Arbejdsgruppen vurderer, at kundebestyrelseskonceptet fortsat skal stå sin prøve i forhold til, om det er muligt
at fastholde engagementet gennem en længere periode.
Arbejdsgruppen fremsætter en række anbefalinger. Det anbefales, at Region Syddanmark i 2014 opretter
kundebestyrelser på centerniveau. Arbejdsgruppen foreslår en testperiode på to år. Derudover kan de
syddanske kommuner oprette kundebestyrelser, hvor det vurderes at give værdi. Derudover fremsættes
anbefalinger vedrørende rammer for dialog mellem kundebestyrelser og Socialdirektørforum, herunder om
økonomiske og faglige forhold af betydning for kommunerne i Syddanmark. Endelig fremsættes anbefalinger i
forhold til den videre proces med etablering af kundebestyrelser, der indebærer at der i juni 2014 vil kunne
afholdes fælles opstart for alle kundebestyrelser.

Styregruppen har på mødet den 19. december 2013 drøftet afrapporteringen herunder stillingtagen til
anbefalingerne fra kundebestyrelsesprojektet.
Styregruppen godkendte alle anbefalinger fra arbejdsgruppen. Styregruppen opfordrer til, at der vises
interesse for at indgå i de fremtidige kunderåd, og lægger vægt på, at den viden der samles via dialogen i
kunderådene opsamles og bringes videre i samlet form til gavn for det samlede specialiserede socialområde.
Dette vil den skitserede proces med inddragelse af den økonomiske og den strategiske arbejdsgruppe under
Socialdirektørforum bidrage til.
Kommuner, der er interesserede i at oprette kunderåd, opfordres til at rette henvendelse til det
fælleskommunale Socialsekretariat til cfm@vejenkom.dk
Socialdirektørforum udpeger de kommunale repræsentanter til kunderådene på mødet i Socialdirektørforum
den 8. maj 2014.
Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, er formand for arbejdsgruppen vedr. kundebestyrelser. Lise
Plougmann Willer orienterer om resultaterne på mødet i Socialdirektørforum.
Projekt effektiv økonomistyring
Projektets formål har været at opstille en model for fælles ledelsesinformation på tværs af udbydere, som kan
sikre opnåelse af effektiv økonomistyring inden for det højt specialiserede socialområde i Syddanmark og
herigennem fremme budgetsikkerhed for både købere og leverandører af ydelser inden for det højt
specialiserede socialområde i Syddanmark. Succeskriteriet for projektet har været at tilvejebringe mere
information og gennemsigtighed, som kan sikre effektiv økonomistyring indenfor de højt specialiserede tilbud i
Syddanmark.
Der er som et led i pilotprojektet udarbejdet et erfaringsnotat over forskellige styringsmodeller for udbydere i
Syddanmark. Derudover er der udarbejdet et forslag til model, der sammenholder den aktuelle belægning med
forbruget. Modellen har været til test hos en række udvalgte udbydere. Der har ikke været den nødvendige
interesse for at afprøve den udarbejdede model, hvilket formentlig er begrundet i, at den opfattes som en
ekstra opgave i forhold til allerede fungerende systemer til økonomiopfølgning.
Styregruppen har besluttet, at det videre arbejde med at udvikle effektiv økonomistyring forankres i den
økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum, idet der ikke har været den nødvendige interesse for at
afprøve den af pilotprojektet udviklede model.
Styregruppen drøftede afrapporteringen på møde den 19. december 2013. Styregruppen godkendte
afrapporteringen. Det er positivt, at der er blevet øget fælles opmærksomhed på økonomistyring og de
forskellige økonomistyringsprincipper, der anvendes.
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at;


Socialdirektørforum drøfter hvordan man griber dokumentation af resultater på socialområdet, samt



Socialdirektørforum drøfter om der er fælles interesse for videreudvikling af DEL til andre målgrupper



Orientering vedr. resultater fra projekt kundebestyrelser tages til efterretning



der vises interesse for at indgå i de fremtidige kunderåd samt at kommuner, der er interesserede i at
oprette kunderåd, retter henvendelse til det fælleskommunale Socialsekretariat



Afrapportering vedr. projekt Effektiv økonomistyring tages til efterretning

BESLUTNING
Socialdirektørforum drøftede om der var interesse for videreudvikling af DEL til andre målgrupper og hermed

deltage i pilotprojektet. Kommunerne/ regionen vil komme med skriftlig tilbagemelding i løbet af de næste par
måneder, om de ønsker at afprøve DEL. De der ønsker dette, melder dette ind til Socialsekretariatet, som
fomidler videre til CFK.
Orientering vedrørende pilotprojekt om Kundebestyrelser: Evalueringen af pilotprojekt om kundebestyrelser,
viser, at deltagelse i kundebestyrelser har effekt. Der bliver skabt øget dialog. Der konkluderes, at det giver
bedst mening, at man starter ud med kundebestyrelser på regionens tilbud. Der vil køre en testperiode på to
år. Navnet ændres til kunderåd, da dette passer bedre med det mandat man sidder med.
Kommunerne kan også selv oprette kunderåd, hvis dette ønskes. Ønsker man dette kan man få hjælp fra
sekretariatet.
Kommunerne må selv finde de tilbud de ønsker kunderåd på, og hvem der skal sidde der.
Arbejdsgruppen vedr. kundebestyrelsen fortsætter deres arbejde som styregruppe ift. opsamling af erfaringer,
herunder for at kunne vurdere værdien ved kunderåd ift. de administrative omkostninger. Regionen indkalder til
møderne i kunderådene i regionalt regi.
Lise Willer slides sendes med ud med referatet.

Bilag til Afslutning af projekt ” Fælles Fokus i Syddanmark”
•
•
•
•
•

Beskrivelse af DEL
Målgruppetilpasning DEL
Afrapportering for delprojekt Kundebestyrelser under Fælles Fokus i Syddanmark
Afrapportering - Effektiv økonomistyring december 2013
Præsentation i Socialdirektørforum den 5. februar 2014

Studietur for Socialdirektørforum
SAGSFREMSTILLING
Der er i Socialdirektørforum rejst ønske om en studietur for forummet. Socialsekretariatet har kontaktet
Rambøll og Marselisborg for ideer.
Marselisborg har ideer til studietur til henholdsvis England og Frankrig (se bilag)
Rambøll har ideer til studietur til henholdsvis New York og Manchester (se bilag)
Rambøll har udarbejdet forslag til program samt kommet med overslag på en pris ved tur til New York ved 26
deltagere. Et budgetoverslag siger 32.250 kr. per person (eks moms) inkl. fly, hotel, transport, materialer,
donationer til de organisationer vi besøger, og de fleste måltider.
Derudover er Socialsekretariatet bekendt med flere interessante muligheder i London som eventuelt kan
kombineres med forslagene fra hhv. Marselisborg og Rambøll.
En tur til England vil kunne indeholde:


Recovery for sindslidende



Rehabiliteringsindsatser for ældre



Effektmåling



Troubled families initiatives



Mulighed for at komme med flere ønsker

En tur til New York vil kunne indeholde:


Resultatbaseret styring



Hjemløse/housing first



Innovative indsatser ift. inklusion



Performance leadership



Projekt om at få ex. fanger i arbejde



Evt. noget om misbrug?



Evt. noget om velfærdsteknologi



Evt. noget om frivillighed



Flere ønsker.

En tur til Frankrig vil kunne indeholde:


Social ansvarlighed på beskæftigelsesområdet



Flere ønsker?

Rambøll er åben for flere forslag og vil gerne stå for at arrangere studieturen, uanset om det bliver England,
USA eller der er andre ønsker.
Studieturen foreslås at ligge i uge 49 (første uge i december 2014).
På baggrund af de foreslåede udflugtsmål, bedes Forretningsudvalget/Socialdirektørforum, at drøfte, hvad
formålet med studietur er.

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at forslag til studietur drøftes og at der gives en foreløbig
tilkendegivelse af om man ønsker at deltage i en studietur.

BESLUTNING
Socialdirektørforum drøftende forslagene til en eventuelt studietur. Til næste møde vil Socialsekretariatet i
samarbejde med Rambøll udarbejde et mere fokuseret program med udgangspunkt og sammenhæng med de
fokusområder der er i Socialdirektørforum. Der var særlig interesse for at få uddybet program for en studietur
til England.
På næste vil der ligge et kvalificeret tilbud klart og, hvor alle skal kunne komme med en tilkendegivelse af om
man ønsker at deltage på en studietur i 2014. Minimum halvdelen af repræsentanterne i Socialdirektørforum
skal deltage for at turen afholdes.

Bilag til Studietur for Socialdirektørforum
• Forslag til studietur fra Marselisborg
• Forslag til studietur fra Rambøll

Takstpilotprojekt (punkt fra Region Syddanmark)
SAGSFREMSTILLING
Region Syddanmark har løbende orienteret Socialdirektørforum om takstpilotprojektet som regionen
gennemfører med virkning fra 1. januar 2014 på Center for Senhjerneskade samt Specialcenter for Voksne
med Handicap, og med henblik på udrulning til øvrige centre fra 1. januar 2015. Status på pilotprojektet er
medio december 2013, at regionen i november og december måned har gennemført dialog med alle berørte
handlekommuner, der køber ydelser på de to centre, som har ønsket dialogmøde. Der er holdt dialogmøder
med otte kommuner og har været dialog på anden vis med omtrent et tilsvarende antal kommuner ud af i alt 34
involverede handlekommuner. Der er medio december 2013 udsendt oversigter til kommunerne over
basistakster samt ydelsespakketakster for centrene i 2014 samt over de færdigberegnede samlede priser for
de borgere, der modtager ydelser på de to centre. I januar 2014 udsendes betalingsaftalerne for de enkelte
borgere. I januar 2014 udsendes ligeledes dokumentation for den samlede prisudvikling fra 2013 til 2014, som
følge af overgangen til den nye takststruktur på de to pilotcentre til alle berørte kommuner. Der er således
arbejdet med udgangspunkt i, at det samlede indtægtsgrundlag er uændret ved overgangen, forudsat en
uændret støtte til borgeren. Dokumentationen kan, hvis Socialdirektørforum ønsker det, forelægges på møde i
Socialdirektørforum den 8. maj 2014. Indplaceringen af borgerne i den nye takststruktur er foregået i en
koncentreret proces, idet alle borgere på de to centre er gennemgået i efteråret 2013. Der har været langt
overvejende positive tilbagemeldinger fra de kommuner regionen har været i dialog med, samt et par
kommuner, der har udtrykt utilfredshed med processen. Der er en del kommuner, der i dialogen har
tilkendegivet, at man ønsker yderligere dialog om indplaceringen af borgere på førstkommende statusmøde,
herunder er der aftalt en fremrykning af statusmøder for nogle borgere. En række kommuner har tilkendegivet,
at man forventer, at den nye takststruktur bliver et godt redskab i dialogen mellem køber og leverandør om
indsatsen for borgeren. Det er således hensigten, at dialog om borgernes indplacering i ydelsespakkerne
fremadrettet indgår som en naturlig del af de faste statusmøder, der afholdes med kommunerne om den
enkelte borgers udvikling og situation. Erfaringerne fra pilotprojektet evalueres i januar 2014 med henblik på
implementering af takststrukturen på det øvrige regionale socialområde fra 2015. De tilkendegivelser, som
kommunerne har givet undervejs i processen, indgår i denne evaluering, ligesom regionen også tager kontakt
til nogle kommuner i forbindelse med evalueringen
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Jacob Stengaard Madsen orienterede om takstpilotprojektet.
Region Syddanmark udvider projektet til at gælde de andre centre. Formålet er at skabe gennemsigtighed.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Status - Region Syddanmarks projekt om internetpsykiatri behandling til
mennesker med en let til middel depression
SAGSFREMSTILLING
Med den telemedicinske handlingsplan ønsker regeringen, kommuner og regioner at sætte fart på
udbredelsen af telemedicinske løsninger. Den telemedicinske handlingsplan beskriver fem initiativer, der skal
sikre udbredelsen af telemedicinske løsninger for at bidrage til at løfte de demografiske og økonomiske
udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til medfinansiering af
handlingsplanens initiativer, heraf 5,0 mio. kr. til initiativ fire: Demonstration af Internetpsykiatri, som Region
Syddanmark er tovholder på.
Formålet med demonstrationsprojektet er at afprøve brugen af internetbaseret kognitiv adfærdsterapi på
patienter med let til moderat grad af depression i Danmark.
Projektet skal derfor vise, om internetbaseret behandling med selvhenvisning kan fungere i en dansk kontekst,
samt vise hvorvidt udgiften til behandling af let til moderat depression kan reduceres ved hjælp af denne
behandlingsmetode.
Baggrunden for valget af målgruppe er, at antallet af personer med let til moderat depression har været støt
stigende gennem de seneste år. Fra regionernes side har man derfor ønsket at udvikle og afprøve en
alternativ, omkostningseffektiv behandlingsløsning til målgruppen.
Projektet baseres på den model, der kendes fra ”Internetpsykiatrienheten” i Stockholm. Dvs. at
udgangspunktet er, at borgeren selv opsøger og melder sig til behandlingen, der populært sagt fungerer som
psykologunderstøttet ”selvhjælpsbehandling” via øvelser tilgængelige på internettet.
Status er, at projektet åbner for patienter primo december 2013. Evt. spørgsmål kan rettes til projektleder Kim
Mathiasen på mail: Kim.Mathiasen@rsyd.dk
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at tage orienteringen til efterretning.
BESLUTNING
Jacob Stengaard Madsen orienterede om projektet.
Der er oprettet et et telepsykiatrisk center som ligger i Odense.
Det er et tilbud til mange borgere som ikke får et tilbud i dag. 10 ugers progam med opgaver og
psykologsamtaler (hovedsagelig telekommunikation).
Som udgangspunkt vil det ikke være en opgaveglidning over til kommunerne men vil til gengæld være godt for
kommunerne da der er en gruppe borgere der ellers ikke er fokus på
Region Syddanmark orienterer nærmere når de har erfaringer fra projektet.

Velfærd i ny virkelighed - Politisk dialogmøde den 13.marts 2014
SAGSFREMSTILLING
Det er besluttet, at der skal afholdes et fælles dialogmøde med udvalgsformænd og næstformænd for hhv.
Social og sundhedsudvalgene. Temaet vil være ”Velfærd i en ny virkelighed”. Indhold for dagen vil være:


Hvilke tendenser og udfordringer ser vi på social- og sundhedsområdet?



Hvordan samarbejder vi bedre til gavn for borgeren og med borgeren?



Hvordan kan fremtidens nære velfærd se ud – på hhv. social- og sundhedsområdet og på tværs?

Mødet er fastlagt til den 13. marts 2014 kl. 15.00-20.00, og vil afholdes på Comwell Middelfart.
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag til Velfærd i ny virkelighed - Politisk dialogmøde den 13.marts 2014
• Invitation politisk temadag 13. marts

Repræsentanter til initiativ i Udviklingsstrategien 2014; takster der understøtter
målet med indsatsen
SAGSFREMSTILLING
Der er i Udviklingsstrategien 2014 aftalt initiativet; takster der understøtter målet med indsatsen
Ambition: Kommunerne og Region Syddanmark sætter i stadig stigende grad fokus på effekten på
socialområdet. Kommunerne og regionen ønsker, at takster og kvalitet for såvel køber som udbyder, skal være
med til at sikre fokus på den faglige og den økonomiske effekt.
Initiativer: Kommunerne og Region Syddanmark vil undersøge mulighederne for, at taksterne er med til at
sikre en styrket incitamentsstyring i forhold til opnåelse af den faktiske såvel som den oplevede effekt. Med
faktisk effekt menes den effekt, der kvantitativt kan beskrive eksempelvis tidslængde, forbedret funktionsevne
mv. ,mens der med oplevet positiv effekt eksempelvis menes borgertilfredshed mv. Der skal opstilles
forskellige modeller for effektbaserede takster, herunder hvordan de lovgivningsmæssigt kan konstrueres.
Tanken er, at leverandøren kan opnå et styrket incitament til at arbejde hen i mod de effektmål, der er angivet i
kontrakten.
Kontaktoplysninger på repræsentanter til arbejdsgruppen sendes til cfm@vejenkom.dk
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte, hvilke kommuner og region, der ønsker at
repræsentere arbejdsgruppen.

BESLUTNING
De kommuner eller Region Syddanmark der ønsker at repræsentere arbejdsgruppen kontakter
Socialsekretrariatet på: cfm@vejenkom.dk

Ændring af kapacitet med årsskifte, jf. princip i Styringsaftalen 2014
SAGSFREMSTILLING
I Styringsaftalen 2014 er der aftalt en proces ift. ændringer i kapaciteten (normeringsændringer) ved årsskifte
for klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning. Ved højt specialiserede tilbud med
regional betydning skal ændring i kapacitet til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i
Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner. Der er udarbejdet en skabelon til formålet.
Følgende udbydere har tilsendt oplysninger vedr. ændringer i kapacitet fra 2013 til 2014 ved højt
specialiserede tilbud med regional betydning:
Region Syddanmark:
Region Syddanmark har tilsendt materiale vedr. normeringsændringer fra 2013 til 2014. Se evt. de udfyldte
skabeloner over ændringerne via link:
http://www.socialsekretariatet.dk/fileadmin/SOC/Aftalerne_2014/Normaendringer_2013-2014.pdf
Vedlagt er en samlet oversigt over ændringerne. Oversigten illustrerer, at det hovedsagligt er på tilbuddet
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, at der samlet set er normeringsændringer. På Center for
Kommunikation og Velfærdsteknologi nednormeres der i alt med 21 pladser. Nednormeringerne skyldes
tilpasning til forventet efterspørgsel.
Derudover nednormeres der samlet set med i alt 3 pladser på tilbuddet Handicapcenter Sydøstfyn.
Nednormering på Handicapcenter Sydøstfyn skyldes tilpasning af pladser svarende til den aktuelle belægning
og de fremtidige pladser i det nye byggeri på Lilleskov-afdelingerne, som tages i brug november 2014.
Varde Kommune:
Varde Kommune oplyser, at de udvider botilbud til børn (§ 67) på Krogen 3 fra 6 til 8 pladser pr. 1. januar
2014.
Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at punktet drøftes.
BESLUTNING
Socialdirektørforum godkendte ændringen.

Bilag til Ændring af kapacitet med årsskifte, jf. princip i Styringsaftalen 2014
• Oversigt over normeringsændringer 2013-2014 for Region Syddanmark

Orienteringspunkter
SAGSFREMSTILLING
a) Orientering fra møde i Koordinationsforum den 4.februar
Socialsekretariatet orienterer fra mødet i Koordinationsforum den 4. februar 2014.

BESLUTNING
Orientering fra møde i Koordinationsforum den 4. februar:
Koordinering af lands-og landsdelsdækkende tilbud:
Opbakning til notatet. Bakkegården Sjælland tilpasser kapaciteten og betaler tilbage af overskuddet.
Uddrag til fællestekst vedr.de sikrede afdelinger:
Teksten godkendt som den ligger i dag og indgår i de 5 Udviklingsstrategier.

PTU handicapbiler og køreskole:
Konklusionen ved gennemgang af de 5 regioners anvendelse af PTU viser, at 3 ud af 5 regioner anvender
PTU i mindre grad- og dette tegner et billede af, at der findes en viden om området på landsplan og ikke alene
ved PTU.

Næste møde
SAGSFREMSTILLING
Næste møde er den 8. maj.2014 i Fredericia
BESLUTNING
Næste møde er den 8. maj 2014. kl. 9.00- 13.00 på Meldahls Rådhus i Fredericia
Der var forslag om, at det kan overvejes at kommende møder starter med de lukkede punkter.

Eventuelt
SAGSFREMSTILLING
Eventuelt
BESLUTNING
Sammenlægning af Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum:
Socialdirektørforum drøftede sammenlægning af Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum. Det er
vigtigt at tænke synergi mellem de to fora og en samspilsdagsorden, men der er ikke enighed om at slå de to
fora sammen pt.
Der var forslag om, at invitere Sundhedsstrategisk forum med til en fælles dag, hvor dagsorden skal være,
hvilken en fælles social og sundhedsdagsorden ønskes sat fremadrettet.
Drøftelsen genoptages på næste møde.
Nyt job:
Lene K. Kamp fra Socialsekretariatet har fået nyt job, og starter den 1. marts som planlægger på
Socialområde i Kolding Kommune. Der forventes ansat ny person til stillingen pr.1. maj 2014.

