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Godkendelse af referat fra 3. oktober 2014
SAGSFREMSTILLING
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til godkendelse

BESLUTNING
Referatet godkendt

Det sociale tilsyn
SAGSFREMSTILLING
Faaborg-Midtfyn Kommune varetager opgaven med at føre tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i
Syddanmark og i Frederiksberg Kommune. Tilsynet har fungeret siden 1. januar 2014. De fem kommuner, der
er udpeget til at løse godkendelses- og tilsynsopgaven, har i samarbejde formuleret en fælles tilsynspolitik for
de fem Socialtilsyn. Baggrunden for, at der er udarbejdet et fælles udkast, er, at de fem Socialtilsyn bl.a. skal
sikre et ensartet nationalt tilsyn ud fra fælles rammer for opgaveløsningen. Udkastet er udarbejdet på baggrund
af Lov om Socialtilsyn og lægger sig tæt op af lovens formuleringer bl.a. fordi der endnu ikke er modtaget
fortolkningsbidrag til loven.
Socialtilsyn Syd har udarbejdet vedlagte dimensionering af budget 2015. For at sikre god kommunikation og
gode relationer til sine væsentligste interessenter har tilsynet også udarbejdet en kommunikationsstrategi.
Under punktet deltager Jørgen Kyed fra Faaborg-Midtfyn Kommune samt Peter Bjerregaard Andersen, som
tiltræder som tilsynsleder for Socialtilsyn Syd pr. 1. januar 2015
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum tager orientering til efterretning

BESLUTNING
Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning.
Det er aftalt med Socialtilsyn Syd, at de deltager på Socialdirektørforum den 27. marts 2015. Her fremlægger
tilsynet en handleplan omkring godkendelse af plejefamilier - herudover opfølgning på spørgsmål fra mødet.

Bilag til Det sociale tilsyn
• Tilsyns politik
• Dimensionering af budget 2015
• Kommunikationsstrategi

Region Syddanmarks nye takststruktur
SAGSFREMSTILLING
Region Syddanmark er i gang med at implementere en ny takststruktur på det regionale socialområde, som
træder i kraft pr. 1. januar 2015. Region Syddanmark udsendte primo juni 2014 forslag til indplacering af
borgerne i den nye takstmodel samt de foreløbige priser pr. borger fra 1. januar 2015. Herefter blev der afholdt
dialogmøder med kommunerne om indplacering af borgerne.
På mødet i Socialdirektørforum den 3. oktober blev de økonomiske konsekvenser for kommunerne i
Syddanmark drøftet, idet flere kommuner oplevede store merudgifter på baggrund af Region Syddanmarks
forslag om indplacering af borgere. Oversigter fra Region Syddanmark viste, at kommunerne i Syddanmark,
på basis af de foreløbige tal, samlet set ville opleve en merudgift på ca.10,27 mio. kr. ekskl. regulering af over/underskud i 2014. De syddanske kommuner ville, på basis af de foreløbige tal, samlet set få en merudgift på
ca. 14.29. mio kr. inklusiv regulering af under-/ overskud i 2014. Priserne er i 2014 niveau (dvs. ekskl. PL).
Endvidere fremgik det på mødet, at særligt kommuner udenfor Syddanmark ville opleve en reduktion i
udgifterne fra 2014 - 2015 svarende til merudgiften hos de syddanske kommuner.
På mødet i Socialdirektørforum den 3. oktober blev følgende besluttet:
Region Syddanmarks nye takststruktur og de økonomiske konsekvenser heraf blev drøftet.
Socialdirektørforum aftalte at: aftalerne om nye takster ikke er endelige førend Socialdirektørforum har
godkendt service- og takstniveauet.
Det forventes, at Region Syddanmark, i henhold til Styringsaftalen, reducerer udgifterne. Af aftale i
Styringsaftalen 2015 fremgår 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 i alle
kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til
borgeren samt øget effektivitet.
Region Syddanmark skal redegøre for:
- en samlet oversigt over fordeling af udgifterne for hele landet samt begrundelse for, hvorfor kommuner
udenfor Syddanmark tilsyneladende får lavere udgifter, mens de syddanske kommuner samlet set får højere
udgifter.
- dokumentere, at takstomlægningen i henhold til de udmeldte forslag til indplacering af borgere økonomisk set
mindst går i 0
Der har sidenhen været en korrespondance mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Se vedlagte
breve fra Region Syddanmark af den 14. oktober 2014 samt af den 5. november 2014 samt brev fra
Socialdirektørforum af den 21. oktober 2014, som svarbrev på Region Syddanmarks brev af den 14. oktober
2014.
Af brevene fra Region Syddanmark beskrives det, at Region Syddanmark har imødekommet beslutningen fra
mødet i Socialdirektørforum om, at de syddanske kommuners udgifter samlet set ikke stiger fra 2014 til 2015,
dvs. en udgiftsændring på 0 % eksklusiv ændringer i serviceniveau.
Region Syddanmark har med afsæt heri revideret takststrukturen. Af vedlagte oversigter fremgår:
- Status på gennemførelse af ny takststruktur 5. dec 2014
- Bilag 1_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for kommunerne i Syddanmark
- Bilag 2_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner
- Bilag 3_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner - opdelt på centre
- Bilag 4_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner - opdelt på centre og kommuner
Heraf fremgår bl.a., at der, for alle regionens betalingskommuner, er en samlet udgiftsreduktion på ca.1,7 mio.
kr. fra 2014 til 2015 eksklusiv ændret serviceniveau og eksklusiv reguleringer.

På mødet i Forretningsudvalget den 28. november 2014 var der en drøftelse af, om der ved overgang til den
nye takststruktur sker forskydninger af midler mellem centrene. Forretningsudvalget sendte derfor forespørgsel
til Region Syddanmark om en oversigt på centerniveau, herunder angivelse af eventuelle forskydninger mellem
centrene. I materialet svarer Region Syddanmark, at der ikke sker forskydninger af midler mellem centrene,
idet centrene både i forbindelse med overgangen til den nye takststruktur samt i alle øvrige sammenhænge
er selvstændige bevillingsområder. Der kan således hverken ved budgetlægningen/takstberegningen eller
regnskabet foretages overførsel af midler mellem centrene uden regionsrådets godkendelse.
Indstilling
Forretningudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at drøfte Region Syddanmarks nye takststruktur herunder
stillingtagen til godkendelse af det samlede takst- og serviceniveau.

BESLUTNING
Socialdirektørforum godkendte det samlede takst- og serviceniveau.

Bilag til Region Syddanmarks nye takststruktur
•
•
•
•
•
•
•
•

Status på gennemførelse af ny takststruktur 5. dec 2014
Bilag 1_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for kommunerne i Syddanmark
Bilag 2_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner
Bilag 3_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner - opdelt på centre
Bilag 4_Økonomiske konsekvenser af ny takststruktur for alle kommuner - opdelt på centre og kommuner
Socdir-nytakst_ Brev til Socialdirektørforum af den 14. oktober
Vedr. Region Syddanmarks nye takststruktur_ Brev til Region Syddanmark af den 21. oktober 2014
Brev til Socialdirektørforum af den 5 november 2014

Fokus på det gode liv (punktet er udsat fra sidste møde)
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af drøftelser i Dialogforum Syddanmark blev projekt Fokus på det gode liv igangsat.
Udgangspunktet er, at kommunerne på det sociale område står overfor en række dilemmaer, hvis borgerne
fortsat skal kunne tilbydes gode tilbud, som giver god effekt.
Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommuner og handicaporganisationer
der, ud fra en innovativ tilgang, skulle udarbejde oplæg til, hvordan der kan arbejdes med at fokusere på
livskvalitet i tilbuddene. Innovationsfabrikken på IBC Kolding har ledet processen for arbejdsgruppen.
Formålet med undersøgelsen har været at forstå det gode liv set fra en brugers perspektiv for på den måde at
undersøge, om de forestillinger vi fra kommunal side har om det gode liv, svarer til forventningerne og
behovene hos de mennesker, vi hjælper.
Arbejdsgruppen har bl.a. via en række interviews fået en indsigt, der har udmøntet sig i fire spørgsmål:
l

hvordan undgår vi, at kommunen bliver forudsætningen for det gode liv?

l

hvordan kan modtagere af hjælp blive bidragsydere i andres liv?

l

hvordan bliver kommunen den aktive og gode medspiller i starten af et forløb?

l

hvordan ser vi mennesket i stedet for diagnosen?

Socialdirektørforum bedes tage stilling til næste trin i projektet. Hvis man i fællesskab vil gå videre med det,
skal en arbejdsgruppe i første omgang svare på de fire spørgsmål på idéniveauet, hvorefter de bedste
idéerudvikles til løsningskoncepter og eksperimenter.
Erling Pedersen, direktør i Varde Kommune, præsenterer arbejdsgruppens resultater på mødet.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte, om man skal gå videre med næste trin i projektet

BESLUTNING
Socialdirektørforum besluttede, at Fokus på det gode liv drøftes i lokale fora, herunder Handicapråd.
Fælleskommunalt socialsekretariat udarbejder oplæg til lokale drøftelser. På politiske temamøde den 5. marts
2015 skal Fokus på det gode liv indgå som tema.

Bilag til Fokus på det gode liv (punktet er udsat fra sidste møde)
• Det gode liv

Godkendelse af kommissorium for anbragte børn og unges undervisning og
uddannelse - med henblik på beskæftigelse
SAGSFREMSTILLING
Ministertemaet i Udviklingsstrategien 2015 er anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. På
baggrund af beslutning i Socialdirektørforum den 20. juni 2014 er der nedsat en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til kommissorium.
Formål:
At udarbejde anbefalinger til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål
med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge, samt sætte fokus på samarbejde på tværs af interne
skoler og inklusion i det ordinære skolesystem.
Succeskriterierne er:
At der udarbejdes konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og anbringelsessteder kan fastlægge
individuelle mål med undervisning/uddannelse for anbragte børn og unge med fokus på samarbejde på tværs
af interne skoler og det ordinære skolesystem og, mellem skoleforvaltning og Familie afdeling, mellem
anbringende kommune og anbringelseskommune samt mellem børneområdet og voksenområdet.
Indstilling
Forretningsuvalget indstiller til Socialdirektørforum, at godkende kommissorium for arbejdsgruppen om
anbragte børn og unges undervisning/uddannelse.

BESLUTNING
Socialdirektørforum godkendte kommissoriet

Bilag til Godkendelse af kommissorium for anbragte børn og unges undervisning og
uddannelse - med henblik på beskæftigelse
• Kommissorium 1. redigering

Samspil og styring på det specialiserede socialområde
SAGSFREMSTILLING
Med baggrund af lovændringer, som betyder at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra
regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en
strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet
skal drive.
Som baggrund for den strategiske drøftelse har en arbejdsgruppe beskrevet tre scenarier for, hvordan
tilbudsviften af sociale regionale tilbud ser ud, og om det giver mening for kommunerne særligt at samarbejde
om tilbud, hvis kommunerne i Syddanmark:
l

overtager alle tilbud drevet af Region Syddanmark

l

overtager en række tilbud drevet af Region Syddanmark

l

overtager ingen tilbud drevet af Region Syddanmark.

Arbejdsgruppens rapportudkast er blevet præsenteret for Socialdirektørforum, Kommunaldirektørkredsen
samt KKR Syddanmark. Af materialet fremgår fem anbefalinger:

1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt
2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse
4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel
5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive
bæredygtigt

Ved overtagelse af et regionalt tilbud øges kommunens faglige muligheder for at give borgeren bedre
sammenhængende tilbud også i forhold til andre områder i kommunen, ligesom det giver bedre muligheder for
at styre den faglige og økonomiske udvikling i forhold til det ønskede serviceniveau. KKR Syddanmark
drøftede sagen den 14. november 2014. Referatet fra mødet ses af vedlagte.
Tidsproces:
l

24. februar 2015: Oplæg i KKR

l

februar – april 2015: Høringsfase i kommunerne –byråd

l

17. juni 2015: Drøftelse i KKR - på baggrund af høringsresultater

l

Juni – december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse

l

(10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR, hvis der er behov)

l

1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud

l

1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget

Der orienteres på mødet om den fremadrettede proces. Det er planen, at Samspil og styring på det
specialiserede socialområde i Syddanmark drøftes på mødet i Socialdirektørforum den 14. januar 2015.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at tage orientering til efterretning

BESLUTNING
Orientering blev taget til efterretning.
Region Syddanmark gjorde opmærksom på, at det er deres erfaring, at:
- det tager ca. 8. mdr. at forberede overtagelse af tilbud
- det er fordelagtigt, at overtagelse sker ved årsskifte

Bilag til Samspil og styring på det specialiserede socialområde
• 1_Referat_KKR_Syddanmark_14-11-2014_Samspil og Styring på specialisere socialområde

Orientering
SAGSFREMSTILLING
a) Region Syddanmark: Orientering om aflastningspladser på Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene
Se vedlagte bilag
b) Styringsaftale 2015 - bemærkninger i forbindelse med godkendelse
Styringsaftalen for 2015 er i efteråret 2014 blevet godkendt hos de 22 kommuner og regionen i Syddanmark.
Fælleskommunal Socialsekretariatet har i forbindelse ved godkendelsen af Styringsaftalen modtaget
bemærkninger fra to kommuner:
Sønderborg Kommune:
Byrådet i Sønderborg Kommune har godkendt styringsaftalen 2015 med følgende anbefaling, ”at formulering i
bilag 10: Takstberegning præciseres.” Forvaltningen Social og Senior har oplyst byrådet om, at formuleringen
vedr. Indtægter (beboerbetaling, salg af ydelser) findes upræcis. Det anbefales, at der sker en præcisering af
formuleringen.
Faaborg-Midfyn Kommune:
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har nu godkendt styringsaftalen for 2015. Dog ønsker
Faaborg-Midtfyn Kommune at udtrykke betænkelighed ved, om det er muligt at fastholde kvaliteten og udvikle
det faglige niveau samtidig med at der spares på området.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at der skal være en dialog omkring dette, når styringsaftalen for 2016 skal
udarbejdes.
Forretningsudvalget drøftede bemærkningerne på møde den 28. november 2014. Der var enighed om at
bemærkningerne vil indgå i arbejdet med udarbejdelse af Styringsaftalen for 2016.
c) Orientering fra besøg på den sikrede institution Egely
Lise Willer, Esbjerg Kommune, og Sonja Miltersen, Vejen Kommune, orienterer fra besøg på den sikrede
institution Egely.
d) Orientering fra møde i Dialogforum den 3. december 2014
Erling Pedersen, Varde Kommune, og Sonja Miltersen, Vejen Kommune, orienterer fra mødet.
e) Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1 - 3. kvartal 2014 (klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med
regional betydning)
Det er i Styringsaftalen 2014 aftalt, at der to gange årligt indberettes belægningsprocenter, så
Socialdirektørforum løbende kan følge udnyttelsesgraden. Af link nendefor ses dokument med de
gennemsnitlige belægningsprocenter for 1.- 3. kvartal 2014. Endvidere kan det af dokumentet ses forskellen
mellem de faktiske forbrugte pladser samt normering anvendt ved budgettering- på målgruppeniveau.
http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=49
f) Nye medlemmer i den strategiske arbejdsgruppe
l

Susanne Kvolsgaard, Odense Kommune

l

Ellen Enné, Haderslev Kommune

l

Ulrik Johansen, Vejle Kommune

BESLUTNING
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag til Orientering
• Socialdirektørforum 12 12 14 - aflastningspladser

Eventuelt

