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Socialstyrelsen – National Koordinationsstruktur
SAGSFREMSTILLING
På baggrund af evalueringen af kommunalreformen har Folketinget i juni 2014 vedtaget en ændring af lov om
social service, som indebærer, at der er etableret en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur. Formålet
med lovændringen er bl.a. at understøtte det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper.
Den nationale koordinationsstruktur er forankret i Socialstyrelsen. I forhold til specialundervisningsområdet
udøves beføjelserne i samarbejde med Undervisningsministeriet. For uddybende beskrivelse af den nationale
koordinationsstruktur henvises til bilagene.
Socialstyrelsen har med oprettelsen af en national koordinationsstruktur fået kompetence til at udmelde
målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af
kommunerne og regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats på socialområdet
og specialundervisningsområdet. Socialstyrelsen skal ligeledes udarbejde vejledende faglige
forløbsbeskrivelser for forskellige målgrupper, så kommunerne har let adgang til aktuel bedste viden om
metoder og indsatser.
På mødet deltager fra Socialstyrelsen, Kontorchef Else Lund Frydensberg og Chefkonsulent Bo Jensen. Else
Lund Frydensberg og Bo Jensen vil indledningsvis præsentere status for arbejdet med National
Koordinationsstruktur.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at punktet drøftet, herunder de gensidige forventninger til
den fremadrettede dialog og tidsproces
BESLUTNING
Gensidige forventninger til den fremadrettede dialog og tidsproces blev drøftet. Socialstyrelsens Powerpointpræsentation fra punktet vedlægges referatet.

Bilag til Socialstyrelsen – National Koordinationsstruktur
• 1a_Standardoplæg National Koordination
• 1b_Lovgivningen National Koordination vedtaget 11-06-2014
• National Koordinationsstruktur_ Socialdirektørforum

Afrapportering fra arbejdsgruppen om personer med sindslidelse og
misbrugsproblematik
SAGSFREMSTILLING
Socialdirektørforum nedsatte i 2012, på baggrund af tema i Udviklingsstrategien en arbejdsgruppe til at
arbejde med temaet om borgere med en sindslidelse og misbrug. Arbejdsgruppens formål har været at se på
det tværsektorielle samarbejde og kommunernes indsats omkring borgere med en dobbeltbelastning i form af
psykiatrisk lidelse og misbrug.
Mens arbejdsgruppen har været undervejs er der kommet en fælles regional samarbejdsaftale på foranledning
af Det Administrative Kontaktforum samt retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen omkring borgere med samtidigt
misbrug og psykiatrisk lidelse. Anbefalingerne fra såvel DAK som Sundhedsstyrelsen falder helt i tråd med
arbejdsgruppens.
Arbejdsgruppen har nogle anbefalinger samt nogle forslag til minimumskrav til kommunerne i Syddanmark.
Anbefalinger
1. Udredning skal altid dække såvel misbrug, psykiatriske lidelser, sociale forhold og somatiske lidelser
»

a) Misbrugsscreening (kortlægning af misbruget)

»

b) Social screening (registrering af basisoplysninger)

»

c) Psykiatrisk screening

»

d) Somatisk screening

2. Differentierede krav til indgang til behandling
3. Housing first – konceptet om at dække de grundlæggende behov først
»

a) Herunder tilknytning til ressourceperson eller mentor

4. Skabelse af tryghed i borgerens bolig – f.eks. gennem tryghedsopkald, skype (video)
5. Fokus på efteruddannelse i dobbeltdiagnoser

Minimumskrav til misbrugsbehandling af borgere med dobbeltbelastning


Nærhed til behandlingen



Lægetilknytning



Koordineret indsats – faste kontaktpersoner



At muligheden for uddelegering af myndighed benyttes når det giver mening i forhold til
helhedsplanlægning og koordinering af borgerforløb



At PSP – som er et samarbejde med deltagelse af politi, socialpsykiatri og psykiatrisk afdeling bruges i
forbindelse med dobbeltbelastede borgere idet man herigennem kan sikre en optimal koordinering
blandt involverede myndigheder. Det er med til at give et godt grundlag idet en instans ikke kan håndtere
borgeren alene.



Misbrugscenteret har mulighed for konsultativ bistand fra psykiatrisk afdeling



Screening, psykiatrisk udredning og speciallægetilknytning bør være minimumskrav



Face to face møder mellem alle parter mindst en gang i et borgerforløb



Kommunerne skal som minimum kunne tilbyde substitutionsbehandling



At der arbejdes med parallel udredning – misbrug, psykiatri, socialt og somatisk



Screening – den gode henvisning

Formand for arbejdsgruppen, leder psykiatri og misbrug, Tommy Neesgaard, Faaborg-Midtfyn Kommune
deltager under punktet.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum drøfter arbejdsgruppens
anbefalinger.
BESLUTNING
Arbejdsgruppens 5 anbefalinger blev drøftet og godkendt

Bilag til Afrapportering fra arbejdsgruppen om personer med sindslidelse og
misbrugsproblematik
•
•
•
•
•
•
•

2a -Rapport fra arbejdsgruppen Personer med sindslidelse og misbrugsproblematik 28 august
2b - Kommissorium for arbejdsgruppen omkring borgere med en sindslidelse og et misbrug
2c - Case Faaborg
2d - Casehistorie Esbjerg Kommune
2e - Resumé af referat fra inspirationstur til Malmø
2f - Holger case koordinering
Powerpoint til afrapportering Socialdirektørforum d. 3. okt.2014

Kommunikationscentre i Syddanmark
SAGSFREMSTILLING
På Socialdirektørforum 20. juni 2014 blev det aftalt at Fredericia Kommune orienterer om, hvorledes de har
grebet opgaven an omkring hjemtagning af kommunikationsopgaverne. Det blev herudover aftalt, at Region
Syddanmark orienterer om Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.
Christian Schacht-Magnussen orienterer på mødet om Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
Rehabiliteringschef Anne-Mette Dalgaard og leder af Hjælpemiddel og kommuniktion Maj-Britt Thingsager fra
Fredericia Kommune fremlægger Fredericias erfaringer på mødet.
Region Syddanmark har indsendt dagsordenspunkt omkring Center for Rehabiliering og Specialrådgivning.
Region Syddanmark ønsker en tilkendegivelse fra kommunerne i Syddanmark om, hvorvidt der fortsat er
interesse for en dialog om den langsigtede udvikling af CRS’s opgaveløsning, herunder eventuelt en dialog om
opgaveløsningen samlet set for kommunikationscentrene i Syddanmark.
Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner har ligeledes fremsendt dagsordenspunkt omkring
kommunikationscentrene. Der ønskes igangsat en afklaringsproces, herunder kortlægning af de opgaver, som
regionen og de 22 kommuner forventer fortsat vil skulle løses i samarbejde på kommunikations-, syns- og
hjælpemiddelområdet.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum:


at orienteringen fra Region Syddanmark om Center for Rehabilitering og Specialrådgivning tages til
efterretning



at orienteringen fra Fredericia Kommune omkring deres erfaringer med kommunikationsopgaverne
tages til efterretning



at drøfte opgaveløsning omkring kommunikationscentre i Syddanmark

BESLUTNING
Orientering fra Region Syddanmark taget til efterretning
Orientering fra Frederica Kommune omkring erfaringer med kommunikationsopgaven taget til efterretning.
Powerpoint- præsentation er vedlagt referatet.
Opgaveløsningen omkring kommunikationscentre i Syddanmark blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev
det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra Kolding, Vejle, Fredericia, Aabenraa og
Esbjerg kommuner. Formålet er at definere - med udgangspunkt i Fredericias fremlæggelse - de få
specialiserede indsatser, som ligger i øverste trekant.

Bilag til Kommunikationscentre i Syddanmark
• Socialdirektørforum 3.10 2014

Afrapportering: Fokus på det gode liv
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:


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



Hvordan kan modtagere af hjælp blive bidragsydere i andres liv?



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



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 idéniveau, hvorefter de bedste idéer
udvikles 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
Punktet udsættes til senere møde.
Eventuelle kommentarer til det vedlagte materiale kan sendes til Erling Pedersen, Varde Kommune

Bilag til Afrapportering: Fokus på det gode liv
• 4_Indsigter i det gode liv

Region Syddanmarks nye takststruktur pr. 1. januar 2015 herunder de
økonomiske konsekvenser for kommunerne
SAGSFREMSTILLING
Region Syddanmark er i gang med at implementere en ny takststruktur på hele det regionale socialområde,
som træder i kraft pr. 1. januar 2015. Region Syddanmark har primo juni 2014 udsendt forslag til indplacering
af borgerne i den nye takstmodel samt de foreløbige priser pr. borger fra 1. januar 2015. Herefter holdes der
dialogmøder med kommunerne om indplacering af borgerne.
Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 20. juni 2014 aftalt, at Region Syddanmarks nye takststruktur
herunder de økonomiske konsekvenser for kommunerne skulle dagsordensættes på et kommende møde i
Socialdirektørforum. Det kom på mødet frem, at flere kommuner oplever store merudgifter på baggrund af
Region Syddanmarks forslag om indplacering af borgere.
Region Syddanmark har til dette møde i Socialdirektørforum den 3. oktober 2014 tilsendt status på
implementering af ny takststruktur på Region Syddanmarks socialområde (se vedlagte).
Vedlagt er oversigter, udarbejdet af Region Syddanmark, hvor der tages udgangspunkt i Region Syddanmarks
forslag om indplacering af borgerne. Oversigterne viser dermed de foreløbige samlede økonomiske
konsekvenser for de syddanske kommuner ved indførelsen af Region Syddanmarks nye takststruktur i 2015
(på i alt fem centre). Priserne er i 2014 niveau (dvs. eksl. PL) . Det fremgår bl.a., at de syddanske kommuner,
på basis af de foreløbige tal, samlet set vil opleve en merudgift på ca.10,27 mio. kr. ekskl. regulering af over- /
underskud i 2014. De syddanske kommuner vil, på basis af de foreløbige tal, samlet set få en merudgift på ca.
14.29. mio kr. inklusiv regulering af under-/ overskud i 2014.
Endvidere er vedlagt en oversigt, der illustrerer den (foreløbige) procentvise variation i ændringer på tværs af
kommunerne (se vedlagte). Oversigten illustrerer, at særligt kommuner udenfor Syddanmark opnår reduktion i
taksterne. Der er i alt 4 syddanske kommuner, der, på baggrund af forslag til indplacering af borgere, opnår
reduktion i taksterne.
Derudover har der været en forespørgsel blandt de syddanske kommuner om de økonomiske konsekvenser med udgangspunkt i det forslag om indplaceringer, som Region Syddanmark har tilsendt den enkelte
kommune. De syddanske kommuner har angivet udviklingen af udgifterne samlet set med en angivelse af
anslået antal kroner på årsbasis.
Resultatet af forespørgslen pr. kommune kan ses i vedlagte bilag.
Opgørelsen viser, at 17 kommuner oplever en merudgift fra 2014 – 2015 med udgangspunkt i Region
Syddanmarks forslag om indplacering af borgerne, hvilket i alt svarer til en merudgift på i alt ca.14.07 mio. kr.
Samtidig oplever 3 kommuner en reduktion i udgifterne svarende til alt 1,26 mio. kr. Dette svarer til en
merudgift for de syddanske kommuner på i alt ca. 12,8. mio kr. Tallene er i 2014- niveau, dvs. de endelige
takster/ udgifter i 2015 skal herefter pris- og lønfremskrives.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at:


drøfte Region Syddanmarks nye takststruktur herunder de økonomiske konsekvenser for kommunerne

BESLUTNING
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

Bilag til Region Syddanmarks nye takststruktur pr. 1. januar 2015 herunder de
økonomiske konsekvenser for kommunerne
•
•
•
•

5a_Status på ny takststruktur - socialdirektørforum 2. oktober 14
5b_Foreløbige konsekvenser for kommunerne i Region Syddanmark ved ny takststruktur 2015
5c_Oversigt, der illustrerer den (foreløbige) procentvise variation i ændringer på tværs af kommunerne
5d_Kommunal opgørelse af udviklingen i udgifter 2014 – 2015 på baggrund af regionen forslag om
indplacering af borgere (2)

Brev fra Midtjylland vedr. Tilbudsportalen
SAGSFREMSTILLING
Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet (DASSOS) i den midtjyske
region har tilsendt en skrivelse om Tilbudsportalen som de ønsker behandlet i Socialdirektørforum. DASSOS
oplever at ”Tilbudsportalen udvikler sig i retning af større og mere komplicerede indberetninger, men uden den
store anvendelighed i matchning af borgere og tilbud. DASSOS ønsker med denne skrivelse, at gøre
opmærksom på det uhensigtsmæssige heri.”
Skrivelsen vil blive fremsendt til KL og Socialstyrelsen under forudsætning af, at der er opbakning hertil.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at medgive opbakning til DASSOS skrivelse
BESLUTNING
Socialdirektørforum medgiver opbakning til DASSOS skrivelse.

Bilag til Brev fra Midtjylland vedr. Tilbudsportalen
• 6a - Tilbudsportalen, forslag til forenkling - henvendelse fra de midtjyske kommuner

Godkendelse af årshjul for Socialdirektørforum 2015
SAGSFREMSTILLING
Der er udarbejdet et forslag til mødedatoer for 2015. Se vedlagte årshjul for 2015.
Såfremt Socialdirektørforum ønsker en studietur i 2015 vil det være hensigtsmæssigt at få datoen lagt ind i
årshjulet.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende udkast til årshjul for aftalerne, herunder
forslag til mødedatoer for Socialdirektørforum for 2015
BESLUTNING
Årshjulet blev godkendt. Dog skal det overvejes, hvorvidt mødet i Socialdirektørforum den 27. marts 2015 kan
rykkes. Det blev desuden aftalt, at Fælleskommunalt Sundshedssekretariat og Fælleskommunalt
Socialsekretariaet finder en dato for møde mellem Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum.

Bilag til Godkendelse af årshjul for Socialdirektørforum 2015
• 7_Årshjul for 2015

Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum
SAGSFREMSTILLING
Ifølge forretningsorden for den strategiske arbejdsgruppe skal Socialdirektørforum udpege en ny
repræsentant. Herudover skal Socialdirektørforum hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppens
sammensætning, og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal
være repræsenteret i arbejdsgrupperne.
Imidlertid er der 3 medlemmer, som er udgået pga. nyt arbejde; Peter Chortsen Isak, Henrik Kjær og
Rolf Dalsgaard.

Den strategiske arbejdsgruppes sammensætning pr. 1. januar 2013 var således:
Peter Chortsen Isak, Odense – formand
Britta Martinsen, Esbjerg
John Iversen, Varde
Kaj Stubben, Kolding
Pauline Lunding, RSD
Henrik Kjær, Svendborg
Per Petersen, Aabenraa
Rolf Dalsgaard, Vejle
Filip Dalengaard, KKR
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der udpeges nye medlemmer til strategisk
arbejdsgruppe fra Odense, Vejle og Haderslev kommuner.
BESLUTNING
Socialdirektørforum godkendte indstillingen.

Bilag til Strategisk arbejdsgruppe under Socialdirektørforum
• Forretningsorden_ strategisk og økonomisk arbejdsgruppe

Orienteringer
SAGSFREMSTILLING
a) Møde i Koordinationsforum den 22. september 2014
Der blev den 22. september afholdt møde i Koordinationsforum. Lise Willer, Esbjerg Kommune og Sonja
Miltersen, Vejen Kommune repræsenterer Syddanmark i Koordinationsforum.
Lise Willer og Sonja Miltersen orienterer fra mødet.
b) Sygepenge og FØP-reformen
Folketinget har vedtaget en sygedagpengereform (SYP), som bl.a. betyder, at regionens
sundhedskoordinatorer som en del af kommunernes rehabiliteringsteams får et udvidet samarbejde med
kommunerne, i lighed med førtids- og flexjobreformen (FØP).
En fælles direktørgruppe har udarbejdet en samlet samarbejdsaftale om forholdet mellem kommunerne og
Region Syddanmark omfattende både SYP og FØP.
Samarbejdsaftalen blev forhandlet færdig før sommerferien og behandlet i KKR Syddanmark, som godkendte
udkastet til aftalen, men fandt et stort behov for mere tydelighed omkring budgettet. Det er uklart hvilken udgift
kommunerne kan forvente fremadrettet, og derfor er Region Syddanmark blevet bedt om at præcisere
budgettet.
Dette er regionen ved at lave et oplæg på, som skal drøftes på det kommende møde i den fælles
direktørgruppe. Den fælles direktørgruppe har i øvrigt til opgave at følge op på udviklingen i samarbejdet
mellem region og kommuner, samt den indgåede samarbejdsaftale.
c) Region Syddanmark: Orientering om status på omplacering af tjenestemænd på Nyborgskolen
Bilag: Orientering om status på omplacering af tjenestemænd på Nyborgskolen
d) Faaborg- Midtfyn Kommune: Faaborg Midtfyn Kommune påtænker at åbne et nyt §107 tilbud i efteråret
2014. Der er tale om et tilbud på Den Blå Ambassade, som i forvejen rummer et §104 tilbud. Tilbuddet er til
unge med psykiske problemstillinger, som har brug for hjælp til at lære at bo selv. Der er begrænset
personaledækning. Tilbuddet er først og fremmest tænkt til egne borgere, men kan også tage imod borgere fra
andre kommuner efter forudgående godkendelse på vores visitationsudvalgsmøde. Tilbuddet består af 5
lejligheder, indrettet som etværelses lejligheder med badeværelse og Tekøkken, jf. vedlagte Kvalitetsstandard
Bilag: Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service § 107. midlertidigt botilbud.
BESLUTNING
Orienteringerne taget til efterretning

Bilag til Orienteringer
• 9c_Til Socialdirektørforum - Omplacering af tjenestemand
• 9d_Kvalitetsstandard for § 107 - midlertidig botilbud_1

Eventuelt
SAGSFREMSTILLING
Socialtilsyn har sendt notat vedrørende:


registrering af tilbuddenes organisering



tilbuddenes juridiske grundlag



socialtilsynet træffer afgørelser om tilsynsmyndighed for botilbudslignende boformer

Bilag til Eventuelt
• Notat til KKR september 2014_1_1

Næste møde
SAGSFREMSTILLING
Næste møde afholdes den 12. december 2014

