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Møde med LOS- De private sociale tilbud
SAGSFREMSTILLING
LOS- De private sociale tilbud har anmodet om et møde med Socialdirektørforum.
Der ønskes en drøftelse vedrørende følgende temaer:
1. Tilsynsreformen
2. Kvalitetsudvikling og resultatdokumentation
3. Det specialiserede socialområde og de private tilbuds rolle heri. Drøftelse og forventningsafstemning
4. Samarbejdsmuligheder.
5. Udbud.
6. Takststruktur.
7. Anbringelseskontrakter og forsikringsforhold for de unge, herunder skader på stedets ejendom m.v.
Se vedlagte udkast til dagsorden samt yderligere bilag.
Fra LOS deltager:
Geert Jørgensen, direktør i LOS
Susan Møller fra LOS bestyrelse. Hun er til daglig leder af Botilbuddet Knagegården i Fangel.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at temaerne drøftes med LOS
BESLUTNING
Punkterne blev drøftet med LOS.
Det blev aftalt, at der med referatet sendes link til materiale om kvalitetsudvikling og resultatdokumentation i
LOS. Der medsendes endvidere invitation til afprøvning af refleksionsmodellen.
Links:
http://www.akkreditering.dk/
http://www.socialviden.nu/VSA-Videnscenter-for-socialt-arbejde.aspx

Bilag til Møde med LOS- De private sociale tilbud
•
•
•
•
•
•

1a_Udkast til dagsorden
1b_Uddrag - Ny version af Akkreditering Danmarks Kvalitetsmodel ADK20 13 docx
1c_Hvad er projekt Hvad Virker
1d_Udbud med skabelon SF
1e_Opholdsstedet Kanonen med underafdeling Himmelbo samt Orpigaq i Grønland
VSAHvad Virker Reklameflyer eksterne modelafprøvere A5 stående

Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 5. februar 2014
SAGSFREMSTILLING
Godkendelse af referat fra mødet i Socialdirektørforum den 5. februar 2014
BESLUTNING
Godkendt

Konstituering i Socialdirektørforum
SAGSFREMSTILLING
I henhold til kommissorium for Forretningsudvalget, skal der foretages en konstituering af Forretningsudvalget
samt herunder formand for Socialdirektørforum, der også er formand for Forretningsudvalget. Det er
Socialdirektørforum, der udpeger medlemmer til Forretningsudvalget (se vedlagte). I henhold til kommissoriet
indgår der fem kommuner i Forretningsudvalget. Endvidere blev det på mødet i Socialdirektørforum den
15.december 2011 besluttet, at repræsentant fra KKR kommune derudover også indgår i Forretningsudvalget.
Der er udarbejdet udkast til et revideret kommissorium, da det nuværende kommissorium sidst er opdateret 5.
januar 2011. Eventuelle ændringer vedrørende medlemmer i Forretningsudvalget justeres i kommissoriet efter
konstitueringen.
Forretningsudvalget er i dag sammensat med følgende medlemmer (geografisk fordelt + KKR kommune,
Vejen Kommune):


Peter Pietras, Odense Kommune (Formand)



Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune



Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune



Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune



Sonja Miltersen, Vejen Kommune



Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune

Alle medlemmer i Forretningsudvalget genopstiller. Ligeledes genopstiller Peter Pietras, Odense Kommune,
som formand for Forretningsudvalget og Socialdirektørforum.
Det anbefales, at der i udpegning af repræsentanter til Forretningsudvalget tages hensyn til:


Geografi



At der både er køber- og sælgerkommuner



At der både er små og store kommuner

Derudover ønskes der en stillingtagen til, hvorvidt de repræsentanter, der i dag repræsenterer
Socialdirektørforum i henholdsvis Dialogforum samt Koordinationsforum skal fortsætte.
I Dialogforum er følgende repræsentanter:


Peter Pietras, Odense Kommune



Erling Steffen Pedersen, Varde Kommune

I Koordinationsforum er følgende repræsentanter:


Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune



Sonja Miltersen, Vejen Kommune

Repræsentanterne i Dialogforum samt Koordinationsforum genopstiller.
Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum




at der vælges:
»

Formand i Socialdirektørforum

»

Repræsentanter i Forretningsudvalget

»

Repræsentanter i Dialogforum

»

Repræsentanter i Koordinationsforum

At det reviderede kommissorium, pr. 1. maj 2014, for Forretningsudvalget godkendes.

BESLUTNING
Der var genvalg til alle repræsentanter. Forretningsudvalget udvides endvidere med én ekstra repræsentant,
idet Karen Heebøll, Fredericia Kommune, ønsker at indtræde i Forretningsudvalget.
Det besluttes, at der udarbejdes et opdateret kommissorium for Socialdirektørforum og Forretningsudvalget,
der vil præsenteres på et møde i Socialdirektørforum.

Bilag til Konstituering i Socialdirektørforum
• 3a_Kommissorium_for_Forretningsudvalget
• 3b_Revideret kommissorium for Forretningsudvalget pr. 1. maj 2014_udkast

Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til Styringsaftalen 2015
SAGSFREMSTILLING
Styringsaftalen 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien 2015 om, at:
det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal
drives på et lavere omkostningsniveau.
I Styringsaftalen for 2015 er der udover redaktionelle ændringer foretaget følgende justeringer:
Nye initiativer/ aftaler i 2015:


Økonomiaftale 2015: 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.
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.



Initiativ: Der udarbejdes en analyse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i
Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen. (Erstatter den
tidligere analyse af takster og normeringer)



Initiativ: Der udarbejdes en analyse af udviklingen af særligt dyre sager fra 2012 til 2014. Analysen skal
blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det
specialiserede socialområde i Syddanmark. (Erstatter den tidligere analyse af enkeltmandsprojekter og
særforanstaltninger)



Initiativ: Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får
sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges.

Overtagelse af regionale tilbud (lovændring)
Der er fremsat lovforslag, der forventeligt træder i kraft 1. juli 2014, der regulerer kommunernes mulighed for at
overtage regionale tilbud. Med forbehold for eventuelle ændringer i det fremsatte lovforslag er følgende
gældende: Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende
i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et
regionalt tilbud, skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar 2016. Overtagelse skal ske senest
den 1. januar 2017.
Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden
Ved oprettelse af faste pladser i Styringsaftaleperioden er der for klyngetilbud tilføjet teksten: Endvidere skal
der redegøres for, hvordan oprettelsen af disse pladser forventes at påvirke efterspørgslen efter
eksisterende pladser i andre kommuner og i regionen.
Prisstruktur:
Under Styringsaftalen kan der anvendes tre modeller for fastsættelse af takster:


En takststruktur, der bygger på takster, som er gennemsnitlige og rummelige, men med mulighed for
differentiering.



En takststruktur, der er baseret på ydelsespakker.



En abonnementsordning

Opsigelsesvarsler:
Følgende sætning er tilføjet: Ved en takststruktur baseret på ydelsespakker, er der ved pakkeskift med en
marginal ændring fra én pakke til én over- eller underliggende pakke en varslingsfrist på 30 dage
medmindre andet aftales. Ved pakkeskift til mere end én over- eller underliggende pakke, er

varslingsfristen ved dagtilbud løbende måned og ved botilbud løbende måned + 1 måned.
Følgende sætning er tilføjet: Det forventes, at der opnås enighed mellem udbyder og handlekommune om
revisitation af en borger, som følge af ændret behov for støtte. Sætning erstatter følgende sætning. I tilfælde
af uenighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger som følge af ændret behov
for støtte er varslingsfristen for ændring af den gældende aftale minimum løbende måned plus to måneder.
Ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015
Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren
2014. Såfremt det, ved takstbekendtgørelsen offentliggørelse, vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til
Styringsaftalen 2015 med baggrund i de nye takstregler.
Takstberegning: Indtægter (beboerbetaling, salg af ydelser)
Indtægter som følge af salg af produkter og ydelser herunder beboerbetalinger skal normalt modregnes i
omkostningerne. Hovedprincippet er, at det i beregningen skal sikres, at udgifter kun finansieres én gang,
enten via takstindtægter eller andre indtægter, dog skal beboerbetaling på § 107, 109 og 110 holdes uden for
takstberegningen. Opkrævningen af den enkelte borger varetages, som udgangspunkt fortsat af tilbuddet med
mindre andet aftales mellem udbyder og betalingskommunen. Såfremt borgeren ikke betaler eller skal betale
den fulde beboerbetaling, sendes en regning til betalingskommunen på den manglende indtægt.
Tilbud med driftsoverenskomst
Tilbud drevet med driftsoverenskomst er omfattet af Styringsaftalen hvis:


Tilbuddet følger alle principper i Styringsaftalen



Tilbuddet er indberettet til Styringsaftalen, som enten klyngetilbud eller et højt specialiseret tilbud med
regional betydning

Styringsaftalen 2015 skal behandles i Kommunaldirektørkredsen den 28.maj, og KKR den 10. juni, hvorefter
den sendes til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark.
Styringsaftale 2015 skal være godkendt senest den 15. oktober 2014.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at udkast til Styringsaftalen 2015 anbefales til videre
godkendelse
BESLUTNING
Socialdirektørforum anbefaler udkast til Styringsaftalen 2015 godkendt

Bilag til Anbefaling vedrørende godkendelse af udkast til Styringsaftalen 2015
• 4a_Udkast til Styringsaftale 2015
• 4b_Udkast til bilag til Styringsaftale 2015

Årsrapport 2013 samt budget 2015 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
SAGSFREMSTILLING
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2013. Her ses en gennemgang af de
opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2013.
Forslag til budget for 2015 er endvidere vedlagt. Det foreslås, at budgettet nedskrives til 2011- niveau
(kommunebetaling pr. indbygger). Der er foretaget en pris- og løn fremskrivning af huslejen samt beløbet, der
overføres til Kommunaldirektørkredsen.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;


Årsrapporten tages til efterretning



Budget for 2015 anbefales godkendt

BESLUTNING
- Socialdirektørforum tager årsrapporten til efterretning
- Budget for 2015 anbefales godkendt

Bilag til Årsrapport 2013 samt budget 2015 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
• 5a_Årsrapport 2013
• 5b_Budget 2015

Viden til Effekt
SAGSFREMSTILLING
Det er strategisk vigtigt, at kommunerne i de kommende år bliver bedre til at udnytte og dele den
anvendelsesorienterede viden, som i disse år opbygges på det sociale område. Dette med henblik på at
vores borgere skal opleve en større effekt af vores indsatser, og for vores medarbejdere der gerne skulle
opleve et kompetenceløft og større tilfredshed ved at kunne hjælpe nogle flere noget mere.
Det foreslås, at en del af det akkumulerede overskud fra regnskabet for Fælleskommunalt Socialsekretariat, jf.
punkt 5, anvendes til at skabe Viden til Effekt - til fælles glæde.
Peter Pietras præsenterede på mødet i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 et forslag vedrørende et
Socialfaglig Udviklingsforum.
Der var på mødet opbakning fra Socialdirektørforum til at arbejde videre med projektet.
Vedlagt er materiale, der bl.a. beskriver status for arbejdet samt forslag til den fremadrettede proces.
Peter Pietras orienterer på mødet.
Der opfordres til, at repræsentanterne i kommunerne melder ind på mødet, såfremt de har idéer til et projekt,
der kan skabe viden til effekt til fælles glæde.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at drøfte:


det præsenterede forslag til viden til effekt



eventuelle øvrige forslag til projekter, der kan skabe viden til effekt til fælles glæde



forslag om at nedsætte en Viden og effektgruppe, der vil fungere som aktions og initiativgruppe for
projektet

BESLUTNING
- Peter Pietras præsenterede forslag til viden til effekt. Der var opbakning til at arbejde videre med projektet.
Der var en bemærkning om, at det er vigtigt, at der afsættes penge til vidensudvekslingen, der foregår ansigt til - ansigt.
- Der blev på mødet ikke præsenteret øvrige forslag til delprojekter, der kan skabe viden til effekt til fælles
glæde
- Det blev besluttet at nedsætte en Viden og effektgruppe, der vil fungere som aktions og initiativgruppe for det
samlede projekt.
Aabenraa Kommune meddelte på mødet, at de gerne vil indgå i gruppen. Det fælleskommunale
Socialsekretariat udsender en mail til repræsentanterne i Socialdirektørforum vedrørende indmelding af
repræsentanter til gruppen.

Bilag til Viden til Effekt
• 6a_Socialsiden dk til Socialdirektørforum
• 6b_Socialsiden dk_design

Studietur
SAGSFREMSTILLING
Der er i Socialdirektørforum rejst et ønske om en studietur for forummet. På sidste møde i Socialdirektørforum
den 5. februar var der en særlig interesse i at få udarbejdet et program til en studietur til England.
Der er udarbejdet et program for en studietur til England, se vedlagte.
Studieturen foreslås at ligge i uge 49, dvs. første uge i december.
Minimum halvdelen af repræsentanterne i Socialdirektørforum skal deltage for at turen afholdes.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at:


tage stilling til program for studieturen



foretage tilmelding til studieturen

BESLUTNING
Forslag til program for studieturen blev drøftet. Der var enighed om, at det er et fint program. Der var på mødet
et par få justeringsforslag. Der tages kontakt til Rambøll for at få indarbejdet forslagene. Der var på mødet
positive tilkendegivelser fra over halvdelen af repræsentanterne i Socialdirektørforum. Studieturen vil derfor
blive afholdt.
Prisestimatet for studieturen blev drøftet. Prisestimatet er todelt- en del der indeholder konsulent- og
sekretariatstimer i Rambøll samt en del, der indeholder aktiviteter såsom transport, hotel, forplejning. Der var i
Socialdirektørforum enighed om, at Fælleskommunalt Socialsekretariats budget finansierer udgifterne til
planlægningen af studieturen, dvs. konsulent og sekretariatstimer i Rambøll. Beløbet er estimeret til 65.000 kr
ex. moms.

Bilag til Studietur
• 7_Program

Ændring i kapacitet på døgntilbuddet Solskrænten, der er kategoriseret som
højt specialiseret tilbud med regional betydning (Punkt fra Faaborg Midtfyn
Kommune)
SAGSFREMSTILLING
Som en del af den vedtagne strategi for psykiatriområdet, har Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet, at man fra
2015 vil konvertere 8 pladser fra Servicelovens § 108 til Servicelovens § 107 på døgntilbuddet Solskrænten.
Der er tale om 8 pladser i den ordinære enhed på Solskrænten (egentligt et klyngetilbud). Konverteringen skal
ske løbende ved naturlig afgang og udskiftning i beboersammensætningen.
Allerede nu er 2 pladser konverteret for egne borgere, der af forskellige årsager havde behov for en midlertidig
foranstaltning efter § 107 og hvor Servicelovens § 108 ikke kunne finde anvendelse.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at den løbende konvertering kan igangsættes i indeværende år, således at
målet om 8 pladser efter § 107 kan nås i 2015.
Da Faaborg-Midtfyn Kommune ved en fejl har fået indberettet denne ordinære enhed som værende et højt
specialiseret tilbud i 2014, skal konverteringen godkendes af Socialdirektørforum.
Alternativt skal Faaborg-Midtfyn Kommune vente med den videre konvertering indtil årsskiftet, hvor den
forkerte kategorisering kan rettes, og en konvertering dermed udelukkende skal informeres til
Socialdirektørforum.
Indstilling
Det indstilles til Socialdirektørforum at godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune allerede nu starter en løbende
konvertering af 8 pladser på den ordinære enhed på Solskrænten fra Servicelovens § 108 til Servicelovens §
107.
BESLUTNING
Indstilling tiltrådt

Bilag til Ændring i kapacitet på døgntilbuddet Solskrænten, der er kategoriseret som højt
specialiseret tilbud med regional betydning (Punkt fra Faaborg Midtfyn Kommune)
• 8_ Faaborg- Midtfyn Kommunes strategi på psykiatriområdet

Aftale med regionen om sygedagpengereformen
SAGSFREMSTILLING
Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har kort før jul indgået en politisk aftale om en
sygedagpengereform (SYP). Endnu er hverken lov eller bekendtgørelse for SYP vedtaget, men reformen
forventes dog alligevel at træde i kraft fra 1. juli 2014. En af konsekvenserne ved SYP er, at regionens
sundhedskoordinatorer som en del af kommunernes rehabiliteringsteams får et udvidet samarbejde med
kommunerne.
I forlængelse af sidste års FØP-reform er en fælles direktørgruppe ved at få udarbejdet en fælles
samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark om forholdet mellem kommunen og regionen.
Væsentligt i forhandlingerne er:


Der lægges op til en samlet aftale for forholdet til regionen ifm. FØP og SYP



Der er overordnet set tilfredshed blandt kommunerne med Region Syddanmarks organisering af
sundhedskoordinatorer og klinisk funktion ifm. FØP – også i sammenligning med andre regioner



Økonomistrukturen ændres så der afregnes pris pr. mødedag i stedet for pris pr. sag



Antal mødesager pr. dag – og dermed produktiviteten – bør øges. I FØP regnes der med 5 sager pr.
dag – pt. gennemføres 4,7 sager pr. dag. Der forventes at kunne gennemføres 2-3 gange flere SYPsager end FØP-sager pr. dag



Der forhandles med EG om videreudviklingen af relevante it-værktøjer



Kommunernes forventede antal sager er afgørende for regionens kapacitet af sundhedskoordinatorer –
og som kommunerne skal finansiere



Kommunerne og regionen har en fælles interesse i at få dimensioneret regionens kapacitet bedst muligt,
så regionen hverken ansætter for mange (for dyrt for kommunerne) eller for få (rehabiliteringsmøder
forsinkes/aflyses) sundhedskoordinatorer.

For at estimere det forventede antal sager bedst muligt, afholdes der en workshop for alle kommuner for at få
fælles forudsætninger for kommunernes estimering af antal sager.
Den endelige aftale drøftes også i kredsen af kommunaldirektører den 28. maj, og sendes ud til brug for den
enkelte kommune, som skal indgå en aftale med Region Syddanmark.
Udover forhandlingsgruppen er der nedsat en underarbejdsgruppe til at forberede udarbejdelse og evaluering
af aftalerne. I forhandlingsgruppen for kommunerne sidder:


Peter Pietras, adm. direktør for social- og arbejdsmarkeds-forvaltningen i Odense Kommune.



Karen Heebøll, direktør for pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune



Lise Plougmann Willer, direktør for borger og arbejdsmarked i Esbjerg Kommune



Assens Kommune



Klaus Liestmann, direktør for social- og sundhedsforvaltningen samt bl.a. førtidspension og kontanthjælp
i Billund Kommune



Jakob Kyndal, direktør for sundhed og omsorg i Aabenraa Kommune

Peter Pietras orienterer om forhandlingerne på mødet.
Vedlagt er 1. udkast til samarbejdsaftalen med regionen om sygedagpengereformen.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte indholdet i samarbejdsaftalen
BESLUTNING

Udkast til samarbejdsaftalen med regionen om sygedagpengereformen blev drøftet og orientering tages til
efterretning.

Bilag til Aftale med regionen om sygedagpengereformen
• 9_Udkast revideret samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne - Revide...

Ekstramøder i Socialdirektørforum
SAGSFREMSTILLING
Der foreslås afholdt et ekstramøde i Socialdirektørforum den 12. september 2014, kl. 9.00 – 13.00 inklusiv
frokost. Forslag til indhold for mødet er:


Samspil og styring på det specialiserede Socialområde i Syddanmark



National koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen deltager på mødet med henblik på drøftelse af deres
nye funktion herunder udmelding af centrale udmeldinger, pålæg mm.

Derudover skal der planlægges et møde i Socialdirektørforum ultimo 2014, da det sidste planlagte møde i
2014 er den 2. – 3. oktober.
Der foreslås afholdt møde i Socialdirektørforum den 12. december 2014, kl. 9.00 – 13.00 inklusiv frokost.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørforum godkender mødedatoerne herunder:


Møde i Socialdirektørforum den 12. september 2014



Møde i Socialdirektørforum den 12. december 2014

BESLUTNING
Socialdirektørforum godkendte datoer for to ekstramøder i Socialdirektørforum i 2014. Der var enighed om, at
der i den fremadrettede planlægning af mødedatoer i Socialdirektørforum er fokus på, at møderne ligger på
forskellige ugedage.

Kunderåd i Syddanmark
SAGSFREMSTILLING
Arbejdsgruppen ”Kundebestyrelser” under Fælles Fokus afrapporterede på mødet i Socialdirektørforum den 5.
februar 2014. Der indføres kunderåd på hvert af centrene i Region Syddanmark. Endvidere blev kommuner,
der er interesserede i at oprette kunderåd, opfordret til at rette henvendelse til det fælleskommunale
Socialsekretariat.
Varde Kommune har rettet henvendelse, idet der i Varde kommune er etableret et kunderåd for Bo- og
genoptræningscenteret Lunden med repræsentanter fra Billund, Vejen, Tønder og Esbjerg Kommuner med
opstart den 18. juni.
Region Syddanmark har efter sidste møde i Socialdirektørforum udsendt forespørgsel vedrørende
repræsentanter til kunderådene. Jacob Stengaard Madsen orienterer om status på mødet.
Der afholdes en Kick-off møde for alle repræsentanter i kunderådene den 11. juni 2014, kl. 9.00 – 13.00.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Orienteringen blev taget til efterretning.

Indledning af processen for lukning af CKHM, Vejle (Punkt fra Region
Syddanmark)
SAGSFREMSTILLING
Region Syddanmark har fra Vejle og Kolding kommuner modtaget opsigelse på abonnementsaftaler på
Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM). Aftalerne er opsagt til ophør når de nuværende aftaler
udløber med udgangen af 2014. Kommunerne har samtidig oplyst, at de fra 2015 selv forventer at løse de
opgaver, kommunerne i dag får løst på CKHM.
Udover abonnementsaftalerne sælger CKHM også i mindre omfang ydelser til kommunerne baseret på
løbende ydelseskøb. Da der med opsigelse af abonnementsaftalerne ikke vil være et fast indtægtsgrundlag for
CKHM fremadrettet, og Vejle og Kolding kommuner selv forventer at løse opgaverne fra 2015, har Region
Syddanmark besluttet at indlede processen med en lukning af CKHM. Regionen anmoder hermed om
Socialdirektørforums godkendelse af lukningen. Lukningen planlægges at ske med udgangen af 2014.
Regionen har siden april 2013 været bekendt med Vejle kommunes beslutning om at stoppe samarbejdet, og
har været bekendt med at Kolding kommune overvejede samme beslutning. Regionen har, for at begrænse et
eventuelt underskud i forbindelse med en lukning, derfor løbende arbejdet på at overføre tjenestemænd på
CKHM til andre relevante stillinger.
Flere af medarbejderne på CKHM har, udover deres opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven, krav på en
fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven på 1 – 3 måneders løn ved fratræden.
CKHM’s lejemål er desuden uopsigeligt frem til udgangen af januar 2015 og der vil være omkostninger til
tilbageførsel af lejemålet til oprindelig stand.
Regionen forventer derfor, at der vil være et mindre akkumuleret underskud ved lukningen. Regionen vil ved
mødet i Socialdirektørforum give et overslag over det forventede akkumulerede underskud, der skal fordeles i
henhold til aftalen i takstprincipperne herom.
De kommuner, der hidtil har betjent sig af CKHM, vil regionen fortsat kunne tilbyde løsning af de mere
komplekse problemstillinger. Løsningen af sådanne opgaver vil ske med afsæt i Center for Rehabilitering og
Specialundervisning (CRS) i Odense.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at Region Syddanmarks beslutning om at indlede
processen med en lukning af CKHM, tages til efterretning.
BESLUTNING
Orienteringen blev taget til efterretning.

Samråd og tilsyn for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark ændringer af vedtægter, udpegning af medlemmer, regulering af finansiering
samt årsrapport (Punkt fra Region Syddanmark)
SAGSFREMSTILLING
1. Samrådets årsrapport 2013:
Orientering om Årsrapport 2013 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark.
Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheden om retsfølger for udviklingshæmmede
lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at de udviklingshæmmede, der har fået
dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for
borgeren. Årsrapporten viser fortsat en tendens til stigning i antal sager for Samrådet (194 sager i 2013 mod
183 i 2012) samt domfældte borgere i tilsyn (177 personer i 2013 mod 167 i 2012).
Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets vurdering også i
2013 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde. Samrådet er finansieret af
kommunerne i Syddanmark – i 2013 med 0,64 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn
betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med.
2. Ændring i vedtægterne for Samrådet:
Vedtægterne for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark foreslås ændret på to
områder, således at der indsættes et krav om, at samrådsmedlemmerne aktivt skal beskæftige sig med det
fagområde, der repræsenteres, og således at repræsentanten fra et botilbud for udviklingshæmmede
lovovertrædere ikke alene kan findes blandt lederne, men kan være en ressourceperson fra botilbuddet.
3. Nye medlemmer til Samrådet.
Samrådssekretariatet indstiller følgende nye medlemmer af Samrådet til godkendelse:
- Psykolog: Lone Hjerrild Møller, Psykolog, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (indtræder i stedet for Claus
Richardt, tidl. ledende psykolog)
- Repræsentant fra et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere: Jens Monrad, Socialfaglig konsulent,
Specialcenter for Voksne med Handicap (indtræder i stedet for Jane Andersen, afdelingsleder på
Specialcenter for Voksne med Handicap). Indstilles under forudsætning af at den foreslåede vedtægtsændring
godkendes.
4. Finansiering af Samrådet.
Da antallet af sager, der forelægges Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark er
steget med godt 30 % siden aftalegrundlaget fra 2007, foreslås en regulering af finansieringen med ca. 21 %
til 0,78 kr. pr. indbygger pr. år, svarende til knap 170.000 kr. pr. år for de syddanske kommuner tilsammen.
Indstilling
Det indstilles, at Socialdirektørforum:
- godkender ændringer i vedtægterne for Samrådet
- godkender udpegningen af to nye medlemmer af Samrådet
- godkender regulering af finansiering af Samrådet
- tager årsrapport 2013 for Samrådet for Udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det
kriminalpræventive tilsyn til efterretning
BESLUTNING
Indstillingerne er tiltrådt.
Socialdirektørforum:
- godkender ændringer i vedtægterne for Samrådet
- godkender udpegningen af to nye medlemmer af Samrådet
- godkender regulering af finansiering af Samrådet
- tager årsrapport 2013 for Samrådet for Udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det
kriminalpræventive tilsyn til efterretning

Bilag til Samråd og tilsyn for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark ændringer af vedtægter, udpegning af medlemmer, regulering af finansiering samt
årsrapport (Punkt fra Region Syddanmark)
• 13a_Årsrapport 2013 Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det
kriminalpræventive tilsyn
• 13b_Ny vedtægt for Samrådet. - 8.5.2014
• 13c_Finansiering af Samrådet - 8.5.2014

Orienteringspunkter fra Region Syddanmark
SAGSFREMSTILLING
a) Status på implementering af ny takststruktur på Region Syddanmarks socialområde
Region Syddanmark giver i vedlagte notat en status i forhold til:


Evaluering af pilotprojektet, hvor Region Syddanmark i 2013 har gennemført et pilotprojekt om ny
takststruktur på det sociale område, hvor Center for Senhjerneskade samt Specialcenter for Voksne
med Handicap har fået ny takststruktur fra 1. januar 2014.



At der er uændret takstgrundlag ved overgang til ny takststruktur. Dokumentation er vedlagt som bilag.



Den videre implementering af ny takststruktur på de øvrige centre på socialområdet fra 1. januar 2015,
idet enkelte ydelser holdes udenfor (pga. særlige forhold omkring objektiv finansiering mv.). Herunder
dialog med kommunerne:
»

Informationsmøder for kommunerne afholdes den 28.april samt den 8. maj 2014

»

Forslag til indplacering af borgerne i den nye takststruktur forventes udsendt til kommunerne ultimo
maj 2014.

»

Dialog om indplacering af borgerne forventes at foregå i perioden juni-september 2014.

»

Beregning af endelige takster forventes at ske i oktober 2014

b) Regnskab 2013
Det samlede akkumulerede overskud for centrene er ved udgangen af 2013 på i alt 4,2 mio. kr. Fratrukket det
samlede akkumulerede underskud på i alt 10,5 mio. kr. på Nyborgskolen - som lukkede den 31. juli 2013 – er
centrenes udgangspunkt for driften i 2014 et samlet akkumuleret overskud på 14,7 mio. kr.
BESLUTNING
Socialdirektørforum tager orienteringerne til efterretning.

Bilag til Orienteringspunkter fra Region Syddanmark
• 14a1_Status på ny takststruktur - socialdirektørforum 8.5.14
• 14a2_Økonomiske konsekvenser for kommunerne ved ny takststruktur
• 14b_RSD- Regnskab2013 - Socialdirektørforum 8.maj

Evaluering af Temadag: Dialogmøde 13. marts: Velfærd i en ny virkelighed
SAGSFREMSTILLING
Der blev den 13. marts 2014 afholdt et fælles dialogmøde med udvalgsformænd og næstformænd for hhv.
Social og sundhedsudvalgene i de 22 kommuner. Temaet var ”Velfærd i en ny virkelighed”.
Indhold for dagen var:
- 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?
Der var 103 tilmeldte til temadagen fra i alt 20 kommuner.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte evaluering af dialogmødet den 13. marts
BESLUTNING
Socialdirektørforum drøftede evaluering af dialogmødet den 13. marts.

Forslag til tema på politisk temadag til 27. november 2014
SAGSFREMSTILLING
Der afholdes den 27. november 2014 politisk temadag. Temadagen er målrettet socialudvalgene i
kommunerne og regionen. Temadagen afholdes i Middelfart.
Ved den politiske temadag i 2013 var dagens emne velfærdsteknologi på det specialiserede socialområde socialteknologi og social læring.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at drøfte forslag til tema for politisk temadag, der afholdes
den 27. november 2014
BESLUTNING
Forslag til tema for politisk temadag, der afholdes den 27. november 2014 blev drøftet. Der var enighed om, at
det overordnede tema er: Velfærd i en ny virkelighed. Det foreslås at temasætte børneområdet eventuelt med
inddragelse af temaer fra Udviklingsstrategien 2015;
- Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse
- Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap
Til temadagen inviteres relevante udvalg.

Orienteringspunkter
SAGSFREMSTILLING
a) Det sociale tilsyn – afholdt møde med Forretningsudvalget
Tilsynskommunen i Faaborg-Midtfyn overtog tilsynsforpligtelsen med alle sociale tilbud i Syddanmark den 1.
januar 2014. Årsberetning og tilsynskommunens økonomi skal drøftes en gang årligt i KKR regi, hvor 2014
dog bliver et overgangsår, da både de økonomiske og faglige erfaringer endnu er få. Dertil har FaaborgMidtfyn og KKR igangsat udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi for at få en fælles tilgang til offentlighed i
tilfælde af problematiske sager.
Det sociale tilsyn og Forretningsudvalget afholdt den 24. april møde. På mødet var der en drøftelse af, hvordan
og hvornår dialogen mellem tilsynskommunen og de øvrige kommuner skal foregå. Endvidere blev
budgetforudsætninger for Socialtilsyn drøftet.
b) Orienteringspunkt vedr. fælles projekt om kompetenceudvikling
Der er igangsat et fælles projekt om kompetenceudvikling på tværs af de 22 kommuner og regionen på socialog sundhedsområdet med repræsentation fra både Socialdirektørforum og SSF. Der er ved at blive
udarbejdet et strategisk oplæg om det paradigmeskifte, kommunerne opleverer i gang, og som bl.a. har den
konsekvens, at kommuner og region efterspørger en anden tilgang og andre kompetencer hos medarbejderne
i forhold tidligere.
Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet ultimo april, hvorefter det skal behandles i styregruppen og i
kommunaldirektørkredsen i maj måned og muligvis i KKR Syddanmark i juni. Derefter vil projektet foreligges
Socialdirektørforum, inden der lægges op til drøftelser med uddannelsesinstitutionerne i efteråret om, hvordan
man i højere grad kan indrette uddannelserne efter behovene.
BESLUTNING
Orienteringerne tages til efterretning

Eventuelt
SAGSFREMSTILLING
Eventuelt
BESLUTNING
Personalesikkerhed på institutioner blev drøftet.

Næste møde
SAGSFREMSTILLING
Næste møde i Socialdirektørforum afholdes den 20. juni 2014. Til dette møde er repræsentanter fra
børneområdet inviteret med fra kl. 9.00 – 10.30.
BESLUTNING
På mødet med børneområdet den 20. juni 2014 kl. 9.00 - 10.30 er der følgende punkter på dagsorden:
- Det sociale tilsyn
- Børnehuset i Syddanmark
- Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende familieplejeanbringelser, der er ministertema i
Udviklingsstrategi 2013
Eventuelle øvrige dagsordenspunkter til mødet er meget velkomne. Det blev derfor besluttet, at
Fælleskommunalt Socialsekretariat sender en mail til repræsentanterne i Socialdirektørforum med en
opfordring til at indsende forslag til dagsordenspunkter.

