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Referat fra møde i Socialdirektørforum den 4.december 2013 kl. 9.00 til 12.00
Mødet afholdes på Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia. Der serveres frokost efter
mødet.
Deltagere: Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Klaus
Liestmann, Billund Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg
Midtfyn Kommune, Karen Heebøll, Fredericia Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune,
Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Trine Egholm,
Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Sven Rode,
Tønder Kommune, Erling S. Pedersen, Varde Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Jørgen Friis,
Ærø Kommune,Jens Jørn Bøvling, Region Syddanmark , Filip Dalengaard, KKR, Lene K. Kamp,
Socialsekretariatet, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet,
Afbud: Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Claus Sørensen,
Svendborg Kommune, Michael Bjørn, Assens Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Ulla Bryøe
Andersen, Nordfyns Kommune, Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark
Dagsordenspunkter:
1. Godkendelse af referat
2. Udviklingsstrategien 2015
3. Afrapportering effektmåling – Fælles Fokus i Syddanmark
4. Kapacitet og belægning på det specialiserede socialområde i Syddanmark
5. Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole
6. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen om plejefamilier
7. Takststruktur
8. Budget 2014-17
9. Årshjul
10. E- dagsorden
11. Punkter fra Region Syddanmark
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12. Orienteringspunkter
13. Lukket punkt
14. Næste møde
15. Eventuelt
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Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Udviklingsstrategien 2015 (kl. 9.00 – 10.30)
Baggrund
Forretningsudvalget har godkendt en ny proces for indsamling af tendenser og behov til
Udviklingsstrategien 2015. Den strategiske arbejdsgruppe har udarbejdet en skabelon, som er
sendt ud til Socialdirektørerne den 7. november. På baggrund af skabelonen, har der i den
enkelte kommune været drøftelser i forhold de tendenser og behov man ser her. Med
baggrund i det indsendte materiale, vil den strategiske arbejdsgruppe lægge op til en fælles
drøftelse i Socialdirektørforum, så der kan være en kvalificeret drøftelse på tværs, af hvilke
tendenser og behov man ser på det specialiserede socialområdet i Syddanmark.
På baggrund af drøftelsen vil den strategiske arbejdsgruppe udarbejde et afsnit til
Udviklingsstrategien.
Under punktet deltager den strategiske arbejdsgruppe samt en proceskonsulent Anne- Marie
Christensen, fra Vejle Kommune.
Udkast til fælles tekst vedr. de sikrede institutioner, rammeaftalen 2015
Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de
mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er på
den baggrund nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de
administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hvert af de fem KKR.
Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de
berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.
Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den
baggrund udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner
for børn og unge (se vedlagte). Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de
regionale driftsherrer.
Den endelige fælles tekst vedr. de sikrede institutioner vil indgå i Udviklingsstrategien 2015.
Bilag
2a_Skabelon til indsamling af tendenser og behov til Udviklingsstrategien 2015
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2b: Besvarelser fra kommunerne vedr. tendenser og behov til Udviklingsstrategien 2015
2c: Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften 2015
2d: Udkast til fælles tekst vedr. de sikrede institutioner, rammeaftalen 2015
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at;
-

orientering fra Strategisk arbejdsgruppe tages til efterretning

-

tendenser og behov til Udviklingsstrategien 2015 drøftes

-

forslag til temaer i Udviklingsstrategien 2015 drøftes

-

udkast til fælles tekst vedr. de sikrede institutioner i rammeaftalen godkendes og
indarbejdes i Udviklingsstrategien 2015.

Beslutning
-

Orienteringen fra den strategiske arbejdsgruppe blev taget til efterretning.

-

Tendenser og behov til Udviklingsstrategien 2015 blev drøftet i grupper.

-

Konklusioner fra drøftelserne indgår i det videre arbejde

-

Udkast til fælles tekst vedrørende de sikrede institutioner blev tiltrådt.

3. Afrapportering effektmåling – Fælles Fokus i Syddanmark
Baggrund
En af arbejdsgrupperne under Fælles Fokus, er effektmåling af indsatser på det specialiserede
socialområde som et læringsredskab. I pilotprojektet er der udarbejdet og testet en ny model
til effektmåling udarbejdet af CFK(Folkesundhed og Kvalitetsudvikling). Modellen hedder DELDokumentation, Effekt og Læring.
DEL er et koncept for effektmåling, hvor der er et stort fokus på faglig læring med det formål
at sikre, at resultaterne drøftes og skaber basis for at kunne foretage ændringer i indsatsen
over for den enkelte borger. Samtidigt er der i konceptet et mindst lige så stort fokus på at
levere overskuelige data på centralt niveau vedrørende målgrupper, ressourcer og borgernes
progression over tid. DEL understøtter voksenudredningsmetoden (VUM).
DEL’s anvendelsesmuligheder henvender sig derfor til flere parter. Aggregeres data, kan
resultaterne anvendes som information til afsæt for planlægnings- og strategiarbejdet i
forvaltning og administration, mens data på individniveau eller aggregerede på tilbudsniveau
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fungerer som afsæt for faglig læring og kvalitetsudvikling i forhold til den enkelte borger og det
enkelte tilbud.
DEL er et koncept for dokumentation, effektmåling og læring, der er udviklet, så det kan
besvare følgende spørgsmål:
1. Har indsatsen en effekt? (effektmåling)
2. Inden for hvilken økonomisk ramme løses opgaven? (ressourcevurdering)
3. Hvordan drager vi nytte af vores målinger? (læringsproces)
4. Når vi de mål, vi sætter? (resultatdokumentation)
5. Inden for hvilke indsatsområder er borgeren motiveret? (borgerinddragelse)
Konceptet er testet på borgere med en sindslidelse, men CFK vil skitsere muligheden for at
tilpasse konceptet til andre målgrupper.
Anders Erik Duus Nørbæk og Karen Sophie Pilegaard fra CFK deltager under punktet og
orienterer om pilotprojektet og de fremadrettede muligheder.
Forretningsudvalget drøftede punktet på møde den 15. november og bemærker, at der i
forhold til valg af IT understøttelse også findes andre IT værktøjer.
Bilag
3a: DEL koncept oktober 2013
3b: DEL-målgruppetilpasning
Indstilling
Med henblik på imødekommelse af kravene på socialområdet og de nye tilsynskrav, indstiller
Forretningsudvalget til Socialdirektørforum, at interesserede kommuner kan melde sig til
at afprøve DEL, efter først til mølle princippet. Herefter udformes en implementeringsplan.
Beslutning
Orientering taget til efterretning. Oplæg fra CFK udsendes med referatet.
4. Kapacitet og belægning på det specialiserede socialområde i Syddanmark
Baggrund
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Det er i Styringsaftalen 2013 aftalt, at der to gange årligt indberettes belægningsprocenter, så
Socialdirektørforum løbende kan følge udnyttelsesgraden. I bilaget (se link nedenfor) ses de
gennemsnitlige belægningsprocenter for 1- 3 kvartal 2013 herunder afvigelsen fra de
budgetterede takster. Det er i bilaget markeret, hvis den faktiske belægningsprocent afviger fra
den faktiske belægningsprocent med +/- 3 procentpoint. Set fra et økonomistyringsmæssigt
perspektiv er en afvigelse fra den budgetterede belægningsprocent dog ikke i sig selv
problematisk, så længe driften/ personale tilpasses.
Der er udarbejdet en oversigt over den gennemsnitlige belægningsprocent 1.- 3. kvartal 2013
pr. målgruppe (se vedlagte). Den økonomiske arbejdsgruppe har drøftet oversigten med
henblik på, om der er særlige målgrupper, hvor der bør kigges nærmere på kapaciteten.
Arbejdsgruppen peger på, at der for målgruppen ”Hjemløse og personer med sociale
problemer” ses en vigende belægning. Det skal på kort sigt sikres, at driften er tilpasset den
lavere belægning. Dernæst bør det overvejes, om der fremadrettet er behov for en permanent
nednormering af pladser til målgruppen. Der er vedlagt en oversigt over, de konkrete ydelser
til målgruppen ”Hjemløse og personer med sociale problemer” hvoraf den geografiske
placering af ydelserne også fremgår.
Forretningsudvalget drøftede punktet på mødet den 15. november 2013 og bemærker, at den
lave belægningsprocent kan skyldes effekten af hjemløsestrategien.
Bilag
Belægningsoversigt 1 – 3. kvartal 2013: Link:
http://www.socialsekretariatet.dk/fileadmin/SOC/Aftalerne_2013/Belaegningsoversigt_13__kvartal_2013.pdf
4a: Belægningsprocenter 1 – 3. kvartal 2013- pr. målgruppe
4b: Belægningsprocenter for målgruppen Hjemløse og personer med sociale problemer
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum drøfter de gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. – 3.
kvartal 2013, herunder særligt udfordringen vedr. den vigende belægning ved målgruppen
”Hjemløse og personer med sociale problemer”.
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Beslutning
Problemstillingen ift. målgruppen ”Hjemløse og problemer med sociale problemer” bør rejses
på landsplan via Koordinationsforum i KL regi.
Den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum bedes undersøge, hvem der skal
dække et underskud ved en eventuel lukning af et forsorgshjem.
Det blev drøftet, at der er en underbelægning på tilbud til målgruppen ”Udviklingshæmmede”.
Den økonomiske arbejdsgruppe bedes undersøge belægningen for denne målgruppe nærmere,
for at afklare, om der her er en udfordring, der kræver handling.
Der er en lav belægning på kvindekrisecentre. Den økonomiske arbejdsgruppe bedes undersøge
belægningen nærmere for at afklare, om der her er en udfordring, der kræver handling.

5. Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole
Baggrund
Socialministeren og Kommunernes Landsforening indgik den 10. februar 2012 aftale om, at
Socialministeren i tilfælde af akutte sager om lukning af særlige tilbud, hvor der er en risiko for,
at specialiseret viden går tabt, kan bede Socialstyrelsen om under inddragelse af VISOnetværket at gå i dialog med det relevante KKR med henblik på i fællesskab at få foretaget en
vurdering af, om den pågældende institution rummer specialviden, samt om der findes
tilsvarende specialviden andetsteds.
PTU retter ultimo 2012 henvendelse til Socialministeriet, fordi de vurderer, at PTU
Handicapbiler og Køreskole er truet.
Det medfører, at Socialstyrelsen den 9. januar 2013 sender en orientering til KKR sammen med
to analysespørgsmål, som behandles administrativt i KKR-systemet. Deadline for KKR-systemets
besvarelse er 18. januar 2013.
Den 7. februar 2013 foreligger Socialstyrelsens vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole
bl.a. på baggrund af KKR-systemets tilbagemeldinger. PTUs vurdering er vedlagt. KL har
efterfølgende været i en længere dialog med Socialministeriet/Socialstyrelsen om
Socialstyrelsens vurdering.
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Efter Socialstyrelsen den 18. september 2013 har besvaret KL’s spørgsmål, er det aftalt mellem
KL og Socialministeriet, at KL som forudsat i aftalen kontakter KKR via de administrative
styregrupper, således at KKR kan behandle Socialstyrelsens vurdering.
Behandling af Socialstyrelsens indstilling:
Socialstyrelsen indstiller, at kommunekontaktrådene som ansvarlige for rammeaftalerne
overvejer hvordan det sikres, at kommunerne også fremover har adgang til den mest
specialiserede viden, der på nuværende tidspunkt alene vurderes at eksistere i tilknytning til
PTU Handicapbiler og køreskole.
Følgende spørgsmål foreslås drøftet i de administrative styregrupper:
•

I hvilke sager benyttes PTU-Handicapbiler?

•

I hvilke sager benyttes PTU-køreskole?

•

Vurderes der at være alternativer til PTU-Handicapbiler?

•

Vurderes der at være alternativer til PTU-køreskole?

•

Hvilke sager løftes i kommunalt regi evt. i samarbejde med private leverandører af
handicapbiler?

•

Hvordan vil I sikre, at kommunerne også fremover har adgang til den mest
specialiserede viden på området?

Erfaringerne fra vurderingen af PTU vil blive brugt i KL’s videre dialog med Socialministeriet i
forbindelse med etablering af den nationale koordinationsstruktur.
Forretningsudvalget har på møde den 15. november 2013 indstillet, at kommunerne forud for
mødet i Socialdirektørforum den 4. december 2013 besvarer en række spørgsmål, som
grundlag for drøftelsen. De modtagne besvarelser fra de syddanske kommuner ses af vedlagte
bilag.
Bilag
5a_KKR vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole
5b_Vurdering_specialiseret_viden_PTU_ENDELIG
5c_ Besvarelserne fra kommunerne
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Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum at tage stilling til besvarelse til KL
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede henvendelsen. Kommunerne i Syddanmark benytter i få sager
PTU-handicapbiler og PTU-køreskole. Besvarelserne fra kommunerne illustrerer, at der er
alternativer til PTU handicapbiler og PTU køreskole. Tilbagemeldingen fra Socialdirektørforum
er, at der er andre muligheder for at dække behovet for viden på dette område, såfremt PTU
må lukke, samt at det er de frie markedskræfter, der må råde. Det er vigtigt, at en eventuel
lukning varsles i god tid.
6. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppen om plejefamilier
Baggrund
Ministertemaet i Udviklingsstrategien 2013 er familieplejeanbringelser. Der er nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vejen Kommune, Esbjerg Kommune, Haderslev
Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune.
Arbejdsgruppen har opstillet følgende succeskriterier:
•

Etablere et fælleskommunalt samarbejdsforum med tilsynet, som et pilotprojekt

•

Kortlægning af de største udfordringer/indsatsområder på familieplejeområdet samt forslag til
håndtering af disse.

•

Afdækning af udfordringer og muligheder for at styrke anvendelsen af plejefamilier

•

Etablere tværkommunal uddannelse af familieplejekonsulenter

Bilag
6: Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen om familieplejeanbringelser
Indstilling

Side 9 af 23

Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum godkender kommissoriet med
bemærkning om, at der i arbejdet endvidere sættes fokus på evidens for, hvad der virker og
hvad der ikke virker samt mere tilknytning til resultater.
Beslutning
Kommissoriet godkendes
7. Takststruktur
Baggrund
Socialdirektørforum drøftede på mødet den 28. juni 2013 udviklingen af takststrukturer ift.
principperne i Styringsaftalen, herunder princippet om færrest mulige takster, færrest mulige
tillægsydelser og mindst mulig administration. Socialdirektørforum beder økonomisk
arbejdsgruppe analysere udviklingen af takststrukturer i Syddanmark med henblik på en
drøftelse i Socialdirektørforum om fælles principper, der kan understøtte arbejdet med
takststrukturer og ydelsespakker. Der var enighed om, at det er vigtigt med en høj grad af
gennemsigtighed, dialog og information i relation til takststrukturer og kapacitet, og dette er
særligt vigtigt i overgangen fra én takststruktur til én anden takststruktur.
Den økonomiske arbejdsgruppe har på denne baggrund analyseret udviklingen af
takststrukturer i Sydddanmark. Vedlagt er notat fra den økonomiske arbejdsgruppe.
Den økonomiske arbejdsgruppe anbefaler i notatet en række fælles principper, der kan
understøtte arbejdet med takststrukturer og ydelsespakker.
Arbejdsgruppen gør desuden opmærksom på, at der i relation til evaluering af
kommunalreformen forventes en ny takstbekendtgørelse, der vil træde i kraft pr. 1. januar
2015. Disse ændrede takstregler vil naturligvis også indarbejdes i Styringsaftalen 2015 eller som
et supplement til Styringsaftalen for 2014.
Bilag
7: NOTAT- Udvikling af takststrukturer i Syddanmark
Indstilling
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Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter notat fra den økonomiske arbejdsgruppe med
henblik på stillingtagen til:
•

Den økonomiske arbejdsgruppe anbefalinger til fælles principper, der kan understøtte
arbejdet med takststrukturer og ydelsespakker

•

Forslag om afholdelse af temamøde(r) for økonomipersoner, myndighedspersoner og
ledere af institutioner

Beslutning
-

Socialdirektørforum drøftede og godkendte forslaget om fælles principper. Der er dog et
ønske om ikke at starte ud med for stramme retningslinjer, bl.a. ift. anbefaling om spring på
ydelsespakkerne. Dette skal ses i sammenhæng med den Aftale om en kvalificeret indsats
for grupper med særlige behov (på baggrund af evaluering af kommunalreformen) om mere
fleksibilitet i takster. Det er for tidligt i processen at fiksere én standard model. Der ønskes
dog på længere sigt et mere standardiseret koncept for at undgå mange forskellige
takststruktur modeller.

-

Socialdirektørforum godkender forslag om temamøde.

8. Budget 2014-17
Baggrund
Forretningsudvalget ønsker en generel drøftelse af takstudviklingen rundt om i kommunerne og
i Region Syddanmark i perioden 2014- 2017.
Bilag
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at repræsentanterne i Socialdirektørforum orienterer om
deres planer og forventninger til takstudvikling og budget for perioden 2014-2017.
Beslutning
De kommunale budgetter ser ok ud, det kan dog være nogle økonomiske udfordringer i
forbindelse med STU og FØP reformen. Der er ønske om at dagsordensætte STU med en
drøftelse af indhold og målgruppe for STU’en.
Derudover ønskes en drøftelse af tilsyn og takster på næste møde.
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9. Årshjul
Baggrund
Socialsekretariatet har udarbejdet udkast til årshjul for 2014 (aftalerne 2015), hvor der også
fremgår forslag til mødedatoer.
Forretningsudvalget foreslår, at der i 2014 planlægges en studietur i stedet for døgnseminar.
Foreslåede uger er: uge 40, 46 eller 49. Tidspunkt og mulige udflugtsmål drøftes på mødet.
Bilag
9: Udkast til årshjul for aftalerne 2015
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum,
-

at udkast til årshjul for aftalerne, herunder forslag til mødedatoer for Socialdirektørforum
for aftalerne 2015, godkendes

-

at tidspunkt og udflugtsmål for studietur drøftes

Beslutning
-

Årshjulet blev godkendt.
Forslag til studietur sendes til sekretariatet.

10. E- dagsorden
Baggrund
Der var på mødet i Socialdirektørforum den 28. juni 2013 enighed om, at Ditmer E-dagsorden
fremadrettet anvendes til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum. Socialsekretariatet
har efterfølgende været i kontakt med Ditmer, og det viser sig, at der skal betales licens for
hver enkelt bruger, der skal modtage en E-dagsorden. Dette gælder også på trods af, at
modtagerne i andet regi i forvejen har en licens.
Da de økonomiske konsekvenser ikke var en del af beslutningsgrundlaget sidst, skal der træffes
ny beslutning på baggrund af de nye oplysninger.
Økonomiske konsekvenser:
Pris pr måned: v/20 licenser: kr. 3000,00, v/50 licenser: kr. 5000,00
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Ekstra licenser bestilles i bundter med 5 stk.
Ditmer eDagsorden abonnementsaftale ved 50 licenser er vedlagt. Et årligt abonnement
for ditmer eDagsorden ved 50 licenser koster 60.000 kr.
Forretningsudvalget anbefaler, at der gennem Socialsekretariatets budget finansieres 2 licenser
til hver kommune. Derudover er der mulighed for at hver enkelt kommune kan tilkøbe flere
licenser.
Såfremt det fastholdes at Ditmer E-dagsorden fremadrettet anvendes til publicering af
dagsorden til Socialdirektørforum, vil der være en præsentation af systemet på næste møde i
Socialdirektørforum.
Det er af Ditmer E-dagsorden blevet oplyst, at 12 af de 22 syddanske kommuner benytter
Ditmer e-dagsorden. Kommuner der ikke anvender Ditmer i egen kommune, kan dog sagtens
anvende Ditmer e-dagsorden ift. møderne i Socialdirektørforum.
Bilag
10: ditmer eDagsorden abonnementsaftale 50 licenser
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der, med udgangspunkt i de nye
oplysninger, tages stilling til, hvorvidt Ditmer E-dagsorden fremadrettet skal anvendes til
publicering af dagsorden til Socialdirektørforum. Der skal i bekræftende fald tages stilling til,
behovet ift. antallet af licenser.
Beslutning
Socialdirektørforum drøftede anvendelse af Ditmer e-dagsorden og besluttede at dette
indføres fra næste møde. I opstartsfasen vil der udsendes to eksemplarer af dagsorden. Én som
e-dagsorden og én i pdf version.
11. Punkter fra Region Syddanmark
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a) Anmodning om generel mulighed for midlertidig konvertering af en døgninstitutionsplads
til en midlertidig botilbudsplads
Baggrund
Region Syddanmarks Center for Børn og Unge modtager et stigende antal henvendelser fra
kommuner, der af forskellige årsager ønsker, at unge, der er indskrevet på en
døgninstitutionsplads i centret, får mulighed for at opretholde boligen på døgninstitutionen i
en periode efter det fyldte 18. år.
For at kunne imødekomme sådanne kommunale ønsker, anmoder Region Syddanmark om,
at der gives en generel godkendelse til, at Region Syddanmarks Center for Børn og Unge,
afdeling Børnehusene ved konkret kommunalt ønske herom, midlertidigt kan konvertere en
døgninstitutionsplads, jf. jf. servicelovens § 67, stk. 2, jf. § 66, nr. 6 til en plads for
midlertidig ophold for voksne med nedsat psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 107.
Regionen anmoder om, at ovennævnte praksis træder i kraft pr. 1. januar 2014.
Baggrunden herfor er, at en del af disse henvendelser vedrører unge, der ikke opfylder
betingelserne for få bevilliget efterværn, da disse unge altid vil have behov for massiv
socialpædagogisk støtte i henhold til serviceloven. I disse tilfælde vurderes konverteringen
nødvendigt for, at Region Syddanmark kan imødekomme kommunale ønsker om, at de unge i
en periode kan opretholde boligen på døgninstitutionen også efter det fyldte 18. år.
Det kan konkret nævnes, at der p. t. fra en kommune er udtrykt ønske om, at den unge,
kommunen har boende på Børnehusene, Afdeling Middelfart, kan opretholde boligen på
døgninstitutionen, indtil vedkommende har færdiggjort den STU (Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse), som vedkommende har påbegyndt. Den unge fylder imidlertid 18
år i marts 2014, og vedkommende opfylder ikke betingelserne for kunne opholde sig på
døgninstitutionen i henhold efterværnsbestemmelserne i serviceloven.
Økonomisk vurderes konverteringen at være omkostningsneutral i forhold til stedet, dvs.
at den samlede udgift for stedet for § 107 pladsen vil svare til døgninstitutionspladsen,
idet det forudsættes, at den faktiske udførte støtte til den unge vil forblive uændret.
Fordelingen af udgiften til døgntaksten mellem kommunen og den unge vil dog ændre sig
som følge af, at der for den unge skal fastsættes og opkræves en egenbetaling i henhold til
bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december
2006. Denne egenbetaling vil fragå i den samlede døgntakst.
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Forretningsudvalget har drøftet punkt på mødet den 15. november. Forretningsudvalget
har anmodet Region Syddanmark om at besvare nogle opklarende spørgsmål. Besvarelsen
fra Region Syddanmark på spørgsmålene fra Forretningsudvalget ses af vedlagte.
Bilag
11a: Besvarelse af uddybende spørgsmål vedr. dagsordenspunktet anmodning om generel
mulighed for midlertidig konvertering af en døgninstitutionsplads”.
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum at drøfte, om der kan gives en generel godkendelse til, at
Region Syddanmarks Center for Børn og Unge, afdeling Børnehusene ved konkret kommunalt
ønske herom, midlertidigt kan konvertere en døgninstitutionsplads, jf. jf. servicelovens § 67,
stk. 2, jf. § 66, nr. 6 til en plads for midlertidig ophold for voksne med nedsat psykisk
funktionsevne, jf. servicelovens § 107.
Beslutning
Socialdirektørforum godkender ikke Region Syddanmarks ønske om en generel godkendelse
om konvertering af en døgninstitutionsplads.
b) Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse
Baggrund
Region Syddanmark gennemfører på en række områder kundetilfredshedsundersøgelser i
bestræbelserne på at leve op til kundernes forventninger.
Regionen ønsker også at gennemføre kundetilfredsundersøgelser på socialområdet, og
planlægger derfor, i første omgang på forsøgsbasis, at gennemføre en
kundetilfredshedsundersøgelse på dette område ultimo 2013/primo 2014.
Kundetilfredsundersøgelsen bliver delt i to dele. En del der retter sig mod de overordnede
samarbejdsrelationer på direktør og afdelingschefniveau. En anden del retter sig mod det
daglige samarbejde med de enkelte centre. Begge undersøgelser vil i første omgang blive
gennemført som stikprøveundersøgelse.
Bilag
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Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
c) Status omkring Center for Misbrug og Socialpsykiatri – afd. Toftlund.
Baggrund
Region Syddanmark redegjorde på mødet i Socialdirektørforum 20. september 2013 (Punkt 12).
Økonomi og aktivitetsopfølgning – Region Syddanmark) bl.a. for problemer på Center for
Misbrug og Socialpsykiatri, afd. Toftlund.
Regionen har siden mødet i Socialdirektørforum været i dialog med flere af de kommuner, der
anvender eller har anvendt afd. Toftlund. Der følges op på de rejste kritikpunkter, bl.a. i forhold
til bedre sammenhæng med behandlingspsykiatrien og indsatsen i forhold til
misbrugsproblematikker.
Der er aktuelt fuld belægning og i perioder i efteråret har det været overbelægning. Regionen
forventer, at en opstramning i forhold til de rejste kritikpunkter vil sikre en mere stabil
belægning fremover, men vil selvfølgelig følge udviklingen tæt.
Det forventede underskud på afdelingen med udgangen af 2013 vil indgå i den samlede
økonomi for Center for Misbrug og Socialpsykiatri.
Bilag
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
d) Status - Region Syddanmarks projekt om internetpsykiatri behandling til mennesker med
en let til middel depression
Baggrund
Med den telemedicinske handlingsplan ønsker regeringen, kommuner og regioner at
sætte fart på udbredelsen af telemedicinske løsninger. Den telemedicinske
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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
Bilag
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Punktet går videre til næste møde, hvor der kan præsenteres nærmere, og hvor der lægges op
til en faglig drøftelse.
e) Orientering om Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen”
Baggrund
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Region Syddanmark har i 2013 iværksat et tre-årigt projekt, der har som mål at styrke
trivslen blandt de unge, og som afgørende afledt effekt heraf få flere godt igennem en
ungdomsuddannelse.
Baggrunden for projektet er, at en væsentlig del af de unge, der har det svært på deres
ungdomsuddannelse eller simpelthen falder fra, er i psykisk mistrivsel. Center for Aktiv
BeskæftigelsesIndsats (CABI) har udarbejdet en analyse af mistrivslen blandt unge i
Region Syddanmark. Analysen peger på en række indsatser, som nu bliver
omdrejningspunkt i det 3-årige projekt i regionen.
Indsatserne vil blive iværksat i et tæt samarbejde mellem uddannelsesområdet og
psykiatrien med uddannelsesinstitutioner og UU-vejledninger som tætte
samarbejdsparter. De overordnede tanker bag projektet er:
a) at lave indsatsen, der hvor de unge er, i deres dagligdag
b) at kanalisere kompetencerne ud til de aktører, der er tæt på de unge i deres hverdag
c) at iværksætte noget, som er levedygtigt ud over projektperioden
På den baggrund vil projektet arbejde med indsatser over et vidt spektrum, strækkende
fra undervisningspakker i psykisk sundhed, over gruppecoachingsforløb til
netværkssamtaler samt mulighed for direkte henvisning til udredning og behandling i
børne- og ungdomspsykiatrien.
Viften bliver bred og er bygget op over tanker omkring en kæde af forskellige tiltag, der
dels retter sig mod store grupper af unge, dels retter sig mod de få meget berørte unge.
Forretningsudvalget har drøftet punktet på den 15. november, og har anmodet om at
Region Syddanmark specificerer, hvilke ungdomsuddannelser, der vil være omfattet af
projektet. Derudover vil Forretningsudvalget bede om, at der fremsendes en
projektbeskrivelse som bilag til punktet.
Svar fra Region Syddanmark: I udgangspunktet vil alle ungdomsuddannelser blive
inddraget. Når vi har tilbud klar om efteruddannelse af lærere/vejledere i netværkssamtaler
og gruppecoaching, vil tilbuddet blive tilgængeligt for alle ungdomsuddannelser. Ligeså vil
tilbuddet om undervisning af elever på ungdomsuddannelser blive tilgængeligt for alle.
Vedr. indsatsen for de ældste elever i folkeskolen håber projektet, at alle kommuner har lyst
til at være med. Dette vil bero på en dialog, der er planlagt til at ske fra nu og de næste 4
måneder frem. I forhold til indsatserne omkring sociale medier og internetpsykiatri, så er vi
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endnu ikke afklaret omkring den del. Vedlagt er projektbeskrivelse.
Bilag
11e: Projektbeskrivelse Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelsen_REVnov2013
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. Det skal være et tæt samspil med jobcentrene i
kommunerne.
f) Status på Regionens takstpilotprojekt
Baggrund
Region Syddanmark har tidligere orienteret socialdirektørforum om det takstpilotprojekt
som regionen gennemfører med virkning fra 1. januar 2014 for 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, at der er afholdt fælles informationsmøder for kommunerne
den 26. september samt den 9. oktober 2013. I november måned forløber processen
med dialog med handlekommunerne om indplacering af hver enkelt borger i basistakster
samt ydelsespakker i den nye takststruktur, og dermed forslag til en foreløbig takst for
2014. Der er mulighed for individuelle dialogmøder om indplaceringen af borgerne i den
nye takststruktur, hvis kommunen ønsker det. De endelige takster for 2014 for de to
pilotcentre foreligger først i december 2013. Dette er nødvendigt for at sikre realisering
og dokumentation af et uændret samlet indtægtsgrundlag, forudsat et uændret
støttebehov for borgerne.
Der gives en supplerende orientering på mødet.
Bilag
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum, at tage orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Fredericia har kommentarer til pilotprojektet, som der følges op på bilateralt.
12. Orienteringspunkter
a) Erfaring med anvendelse af GPS på borgere med demens
Orientering fra Sonja Miltersen, Vejen Kommune.
Bilag
12a1_Case - GPS i Vejen Kommune
12a2_Powerpoint - GPS'er til demensramte - Vejen Kommune 2013
12a3_Safecall
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
b) Håndtering af Nem ID for borgere på botilbud
Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum dem 20. september var der ønske om at dagsordensætte
udfordringen med håndtering af Nem ID for borger på botilbud.
Leder af Borgerservice ved Vejen Kommune, Jane Ussing beskriver udfordringen som følger:
Som hovedregel må kommunerne alene udstede NemID til en borger, hvis vi vurderer, at
borgeren selv vil kunne komme til at benytte NemIDet. Kommunerne udsteder
NemID til borgere, der ikke har gyldigt pas eller kørekort. Har borgeren enten pas eller
kørekort, bestilles NemIDet via nettet. Borgere der ønsker hjælp til bestilling via nettet kan få
hjælp enten i Borgerservicecentrene eller på bibliotekerne.
Af forarbejderne til Lov om obligatorisk digital selvbetjening er borgere med særlige behov
beskrevet som borgere med særlige handikap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse
eller demens. Endvidere nævner forarbejdet borgere med psykiske lidelser, hjemløse og
borgere med sprogvanskeligheder.
Der foreligger særlige behov hos disse borgere, hvis hjælp eller medbetjening fra kommunens
side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning til at muliggøre digital selvbetjening.
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I løbet af foråret 2014 forventes der frigivet et fuldmagts NemID, hvor der kan gives fuldmagt
til en pårørende eller en anden betroet person.
Fuldmagts NemIDet kommer formentlig til at give fuldmagt til konkrete
selvbetjeningsløsninger, som for eksempel flytning eller sundhedskort. Det forventes p.t. ikke,
at der kan gives en generel fuldmagt. De endelige regler for fuldmagts NemIDet foreligger ikke
p.t. Herudover arbejdes der på fritagelsesregler for digital selvbetjening. Fritagelsesreglerne,
og hvordan fritagelserne skal registreres, forventes at være på plads primo 2014.
Bilag
Link til pjece: Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv.af midler
for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:
http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/handicap/products/informationsmateriale-ombetaling-administration-og-opbevaring-mv-af-midler-for-personer-med-nedsat-fysisk-ellerpsykisk-funktionsevne

Beslutning
Orientering taget til efterretning.

c) Vejle Kommune
Ændrede takster for 2013 på det specialiserede socialområde
Vejle Kommune har tilsendt Socialdirektørforum vedlagte brev, der orienterer om at taksterne
i 2013 for tilbud efter servicelovens § 103, § 104, § 107 og § 108, samt den støtte, der ydes på
boliger ombygget efter almenboligloven er nedsat jf. den vedlagte takstoversigt. Reduktionen
sker med tilbagevirkende kraft pr. l. januar 2013. Baggrunden for takstjusteringen er, at
budgetterne for 2013 i Vejle Kommune er blevet nedjusteret på grund af en for høj
lønfremskrivning fra 2012 til 2013 (se vedlagte).
Driftstilpasning i Social og Psykiatrien: afdelingens botilbud efter SEL §108 på Tinghøj
Pr. 1/1-2014 sker der driftstilpasninger i Social-og Psykiatriafdelingens botilbud efter SEL §108.
Der nedlægges 3 pladser på Tinghøj i Egtved på grund af manglende efterspørgsel. Der vil
herefter være 31 botilbudspladser efter SEL §108.
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Bilag
12c1: Orientering_Vejle Kommune_ Brev
12c2: Orientering_Vejle Kommune_Takstoversigt
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
d) Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov
Regeringen har den 13. november 2013 indgået en ny aftale med alle Folketingets partier.
Partierne er enige om at oprette en national koordinationsstruktur for at sikre, at der ikke
forsvinder vigtig specialiseret viden og kompetencer på det mest specialiserede socialområde
og specialundervisningsområdet.
Aftalen medfører både lovændringer og en række andre initiativer, som skal bidrage til at
styrke kvalitet og samarbejde på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Aftalen bidrager til at udmønte rammeaftalen om justering af
kommunalreformen af 26. juni 2013. Der fremsættes lovforslag i februar 2014, som træder i
kraft 1. juli 2014 (takstreglerne dog først 1. januar 2015), se vedlagte.
Bilag
12d: Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
13. Lukket punkt (uden deltagelse af Region Syddanmark)
14. Næste møde
15. Eventuelt
-

Der var forslag om, at møderne i Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum ligger
på samme dag. Det ene om formiddagen og det næste om eftermiddagen (alternativt, at
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der kan holdes fællesmøder en gang i mellem). Socialsekretariatet undersøger
mulighederne for dette.
-

I forhold til projekt om fælles kompetenceudvikling, er der fra Sundhedsstrategisk Forum
forslag om, at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe og ikke en under hvert forum.
Socialsekretariatet koordinerer og planlægger videre med Sundhedssekretariatet.

-

Der blev drøftet, at på et kommende møde, dagsordensættes punkt vedrørende
udviklingen på kommunikation - og hjælpemiddelcentrene. Haderslev Kommune vil sende
materiale omkring CHK til punktet.
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