Dato:

20.10.2011

Kontaktperson:
Camilla Fyhn Milland
Telefon.:
2133 9184
E-mail: cfm@vejenkom.dk

Dagsorden til mødet i Socialdirektørforum den 12.oktober
Bemærk: mødet afholdes i Fredericia! På Meldahls Rådhus, Vendersgade 30 D, Byrådssalen
(1.sal). Klokken 13.00‐ 15.00. Der serveres frokost fra 12.30.
Deltagere: Lars Møgetoft Poulsen, Billund Kommune, Ib Dam Schultz, Esbjerg Kommune, Karen
Heebøll, Fredericia Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg Midtfyn Kommune, Marianne
Rasmussen, Kerteminde Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Ulla Bryøe
Andersen, Nordfyns Kommune, Trine Eegholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense
Kommune, Claus Sørensen, Svendborg, Klaus Liestmann, Tønder Kommune, Erling S. Pedersen,
Varde Kommune, Normann Pedersen, Vejen Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune,
Jørgen Friis, Ærø Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Jens Jørn Bøvling, Region
Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet, Lene K. Kamp,
Socialsekretariatet.
Afbud: Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Kate Bøgh, Middelfart Kommune, Lars Rasmussen,
Kolding Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Jim H. Staffensen, Assens Kommune,
Thomas Rosenquist, Langeland Kommune
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Kampagnen ”En af os”
3. Sociale tilbud med regional betydning der har behov for særlig opmærksomhed.
4. Kapacitetsopgørelse
5. Udarbejdelse af en bedre økonomisk metode og benchmarking
6. Udviklingsstrategi for 2013
7. Analyse af ankesystemet
8. Faglige netværk
9. Private opholdssteder
10. Opgaver jf. de to aftaler
11. Kommissorium for arbejdsgruppen omkring særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter
12. Dialogforum
13. 2012‐takster ‐ Esbjerg Kommune og Vejle Kommune
14. Efterregulering
15. Reminder om temadagen
16. Rentens betydning for opfyldning af takstreduktion
17. Orientering
18. Eventuelt
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1. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
2. Kampagnen ”En af os”.
Baggrund
Kampagnekoordinator Ulla Lindgren vil på mødet orientere om ”En af Os” og kommunal
involvering heri. ”En af Os” er et femårigt landsdækkende afstigmatiseringsprojekt i forhold
til psykisk sygdom.”
Der er officiel kampagnestart d. 10. oktober.
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Kampagnekoordinator Ulla Lindgren orienterede om kampagnen ”En af Os”. Kampagnen
arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker
med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme
inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.
Vedhæftet er Powerpoint oplæg omkring kampagnen. For mere information kan Ulla
kontaktes på:
Psykiatrisk Informationscenter
Staldgårdsgade 10 C, 1. 7100 Vejle
Telefon: 75 72 40 90
Mobil: 20 18 21 96
3. Sociale tilbud med regional betydning, der har behov for særlig opmærksomhed
Baggrund
Det kan være svært at forhåndsdefinere, hvilke tilbud der kunne være tale om, skal have en
særlig opmærksomhed. Det kan endvidere være svært at sige på forhånd, hvordan en
konkret situation håndteres. Derfor vil den første konkrete sag, der kommer, blive brugt som
et eksempel på, hvordan sådan en sag kan løses. På møde med Kommunaldirektørerne den
15.august 2011 var der en efterspørgsel efter, at der blev tydeliggjort, at der er tale om en
procesmodel, ligesom de økonomiske aspekter beskrives mere nøjagtig. På baggrund af dette
ønske, har den strategiske arbejdsgruppe udarbejdet et procedurenotat, som beskriver,
hvordan procedurerne omkring særlig opmærksomhed til udsatte tilbud, kan være.
Sagen skal drøftes i Kommunaldirektørkredsen den 14. oktober og i KKR den 12. november
2011
Bilag 3: Notat om sociale tilbud med regional betydning, der har behov for særlig
opmærksomhed
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Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at godkende notatet.
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte procedurenotatet. Derudover blev notat udsendt af KKR
Syddanmark den 10. oktober 2011 omkring politisk samarbejde på det sociale område
drøftet. Efter Socialdirektørforums opfattelse gør rammerne, strukturen og tænkningen i
lovgivningen, at socialområdet som udgangspunkt skal fungere som 1) Frit marked, hvor den
enkelte kommune har ansvaret for sine borgere og tilbud. Socialdirektørforums mener, at
dette fungerer godt. Dertil mener Socialdirektørforum dog også, at der er behov for at følge
og samarbejde om den faglige, kapacitetsmæssige og økonomiske udvikling, og det vil
Socialdirektørforum gerne tage ansvar for. Det påpeges derudover, at det udarbejdede
procedurenotat illustrerer, at der forelægger en plan for, hvordan det skal håndteres, hvis
der opstår en situation, hvor et tilbud har behov for en særlig opmærksomhed.
Socialdirektørforum vil fremadrettet se nærmere på de tilbud, der på nuværende tidspunkt
er kategoriseret som højt specialiserede tilbud med regional betydning.
4. Kapacitetsanalyse
Baggrund
Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det
specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. Der har blandt flere været en
del bekymring for, hvorvidt udbuddet og efterspørgslen efter pladser fremadrettet er i
overensstemmelse. Kommunerne og regionen vil derfor udarbejde kapacitetsanalyser for at
få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper,
jf. initiativ i Styringsaftalen 2012.
Den strategiske arbejdsgruppe samt den økonomiske arbejdsgruppe har udarbejdet en
opgørelse over kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
Opgørelsen skal danne baggrund for en drøftelse i Socialdirektørforum om, hvilke
fokusområder der skal være i kapacitetsanalysen samt en drøftelse af tendenserne i
kapacitetsudviklingen.
Kapacitetsopgørelsen tager udgangspunkt i besvarelsen af tre spørgsmål:


Hvor mange pladser er der oprettet i jeres kommune i 2009 og 2010 – med beskrivelse af
målgruppe /brugergruppe.



Hvor mange pladser er der nedlagt i jeres kommune i 2009 og 2010 ‐ med beskrivelse af
målgruppe /brugergruppe.



Forventer eller planlægger jeres kommune at nedlægge eller oprette pladser de
kommende år? – Angiv gerne forventet antal pladser samt angivelse af målgruppe
/brugergruppe.

Det er ud fra opgørelsen ikke muligt at konkludere noget kvantitativt om udviklingen. Dette
skyldes, at de angivne pladser ikke er i samme enheder. Der er eksempelvis forskel på en
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plads på et misbrugscenter og en døgnforanstaltning. Det vil derfor ikke give et retvisende
billede, hvis tallene blot summeres.
Opgørelsen viser dog følgende tendenser:
Der kan ses en udvikling fra anvendelse af beskyttede tilbud til støttende tilbud.
Kommunerne opretter i højere grad § 85 tilbud. Kommunerne bruger § 85 på forskellige
måder herunder som støtte i egen bolig og som overgang til alm. bolig (§ 85 frem for § 107
og § 108). Det ses desuden, at Esbjerg Kommune til dels afviger fra denne tendens, idet de
ifm. Masterplanen nedlægger et højt antal § 85 pladser for i stedet at oprette uvisiterede
tilbud efter § 79.
Det ses, at der nedlægges et relativt højt antal pladser på undervisningsområdet i alt 70
pladser (dag + døgn) i 2011 og 61 pladser (dag + døgn) i 2012.
Arbejdsgrupperne påpeger, at kapacitetsanalysen skal ses i sammenhæng med de
belægningsprocenter der jf. initiativ i Styringsaftalen 2012 skal indberettes 2 gange i løbet af
2012. Arbejdsgrupperne påpeger, at drøftelsen omkring kapacitetsudviklingen muligvis kan
udskydes til de reelle belægningsprocenter er indberettet. Til den tid vil det være relevant at
se på den ledige kapacitet herunder prisen på den ledige kapacitet.
Arbejdsgrupperne påpeger, at det i en kapacitetsanalyse kan være interessant at medtage en
geografisk synsvinkel, herunder om der eksempelvis er forskel på kapacitetsudviklingen i
Vestjylland og på Fyn. Derudover kan det være relevant at se på, hvor mange pladser, der
sælges til andre.
Forretningsudvalget har i forbindelse med en bedre kapacitetsstyring opfordret til en dialog
mellem køber og sælger. Derudover har Forretningsudvalget opfordret til at det
administrative arbejde i forbindelse med en kapacitetsanalyse minimeres.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der tages en drøftelse af det videre
arbejde med kapacitetsanalysen jf. initiativ i Styringsaftalen 2012.
Beslutning
Det er vigtigt, at det bliver formidlet til politikerne, hvad der ligger bag den udvikling, som
tallene viser. At der nedlægges pladser er eksempelvis ikke ensbetydende med
serviceforringelser men i stedet, at et stigende antal borgere får tilbud i en normalkontekst.
Dette er også vigtigt at få formidlet til uddannelsesinstitutioner, så kommende pædagoger og
socialrådgivere bliver klædt på til de nye tendenser. For at få formidlet det fagpragmatiske
skifte på en god måde, kan det være en idé, at tallene suppleres med kvalitativt data, der
forklarer udviklingen. De kvalitative data kan fx genereres ved at interviewe fagpersoner.
Socialsekretariatet vil lave et forslag til en model for dette, som også skal ses i sammenhæng
med de kommunale tilbagemeldinger, der skal bruges til aftalerne for 2013. Der kan i
forbindelse med undersøgelsen eventuelt tilknyttes en ekstern konsulent.
Derudover skal der rettes et større fokus mod forecasting, så der opstår en højere grad af
forudsigelse ift. de fremtidige behov.
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5. Udarbejdelse af en bedre økonomisk metode og benchmarking
Baggrund
Der skal udarbejdes en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde i Syddanmark på tværs af kommuner og region.
Socialdirektørforum har besluttet, at den økonomiske arbejdsgruppe påtager sig opgaven om
udarbejdelse af en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling, Denne opgave skal
endvidere ses i sammenhæng med det arbejde, som skal udarbejdes omkring benchmarking
Den økonomiske arbejdsgruppe har den 6. september 2011 foreslået, at der arbejdes videre
med følgende to modeller:
I. Der tages udgangspunkt i de tal, der kvartalsvis indberettes til Indenrigsministeriet. Ud fra
disse tal skal der på udbyderniveau ses på den faktiske udvikling på udgiftssiden for det
specialiserede socialområde i Syddanmark (på funktionsområder). Derudover skal der
benchmarkes ud fra prisen pr. 1000 indbyggere.
II. Der skal benchmarkes på tilbudsniveau. Benchmarkingen skal finde sted på både
klyngetilbud og højtspecialiserede tilbud med regional betydning.
Siden arbejdsgruppemødet den 6. september, er der sket en udvikling i denne sag. Filip
Dalengaard orienterede om på mødet i Forretningsudvalget den 23. september 2011, at der
er en ny model til en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling og benchmarking på
vej idet der er planer om at udarbejde en landsdækkende metode til at følge den
økonomiske udvikling på voksenområdet. Projektet vil imødekomme en række af dette
initiativs formål.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at initiativet om udarbejdelse af en ny
bedre økonomisk metode sættes i bero, indtil der kommer flere informationer om den
forventede nye landsdækkende metode.
Beslutning
Filip Dalengaard, KKR Syddanmark, orienterede om, at der på landsplan er overvejelser om at
indføre en ny model for en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling og
benchmarking. Socialdirektørforum besluttede at initiativet om udarbejdelse af en ny bedre
økonomisk metode sættes i bero, indtil der kommer flere informationer om den forventede
nye landsdækkende metode. Faaborg‐Midtfyn Kommune og Varde Kommune nævnte, at de
gerne vil stille sig til rådighed for arbejdet med udviklingen af den nye metode, så de har
mulighed for at være aktive i processen.
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6. Udviklingsstrategi for 2013
Baggrund
De to aftaler er nu på trapperne til at blive godkendt i de 22 byråd og i Regionsrådet.
Arbejdet med temaerne i Udviklingsstrategien er nu i gang og modeller til de næste
”kommunale redegørelser” er under udarbejdelse. Den 29. november er der politisk
temadag, hvor der også gerne skulle komme tendenser og ønsker til kommende temaer
frem.
Den strategiske arbejdsgruppe foreslår, at Udviklingsstrategien for 2013 følger den samme
model som Udviklingsstrategien for 2012, med den samme ambition og struktur, og
eventuelt med et par nye temaer. Ellers kun administrative rettelser.
I forhold til temaerne er det vigtigt, at bruge de kommunale tilbagemeldinger.
Arbejdsgruppen har forslag til to modeller for kommunale tilbagemeldinger.
1. Et spørgeskema (lignende det man sender ud i Midtjylland)(se bilag 6‐
afkrydsningsskema)
2. En fælleskommunal temadag i starten af januar, for embedsmænd, hvor der både vil
være oplæg og debat, og hvor der i fællesskab bliver peget på tendenser og behov. På
denne måde involveres medarbejdere fælleskommunalt i arbejdet omkring aftalerne, og
man slipper for et større administrativt arbejde ude i den enkelte kommune/regionen.
Det er vigtigt, at alle kommuner og regionen deltager i en sådan temadag, så alle har
mulighed for at præge diskussionerne og udfaldet af disse. Skulle der være kommuner
eller regionen ikke deltager, vil der for disse være skemaer som skal udfyldes, så alle
parter bliver hørt.
Udviklingsstrategien skal ligge klar allerede medio februar, så derfor skal modellen for
arbejdet med denne ligge klart hurtigst muligt (se bilag 6b‐årshjul for aftalerne 2013).

‐
‐
‐

‐
‐

‐

Indstilling
Der ønskes en status på godkendelsesprocesserne i kommunerne og i Region Syddanmark.
Der indstilles til Socialdirektørforum, at Den strategiske arbejdsgruppes foreslåede model for
indhold til Udviklingsstrategien 2013 drøftes.
Socialdirektørforum skal beslutte hvilken form de kommunale tilbagemeldinger skal have;
1. Spørgeskema
2. Fælleskommunal temadag for embedsmænd med oplæg og debat.
Arbejdsgruppen indstiller til, at man forsøger den nye model med en fælleskommunal
temadag.
Beslutning
Aftalerne var godkendt eller stod til godkendelse i alle kommuner og Region Syddanmark.
Socialdirektørforum støtter den strategiske arbejdsgruppes indstilling om at
Udviklingsstrategien for 2013 følger den samme model som 2012 med mindre administrative
rettelser samt et par nye temaer.
Socialdirektørforum foreslår, at de kommunale tilbagemeldinger ses i sammenhæng med
kapacitetsopgørelsen. Derfor vil en fælles løsningsmulighed være, at der foretages en
kvalitativ undersøgelse i sammenhæng med de tal, der generes i forhold til
kapacitetsopgørelsen. Ved at sammenholde tallene fra kapacitetsopgørelsen med kvalitative
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interviews med fokus på tendenser, vil der kunne laves en større analyse, der siger noget om
tendenser og kapacitet. Ud fra dette kan der konkluderes noget om den udvikling, det
specialiserede socialområde har stået og står overfor, og hvilke faglige trends der er på
området. Der kan eventuelt involveres en ekstern konsulent til at foretage en undersøgelse.
Det blev drøftet, at skemaet er meget statisk, og at der savnes en mere dynamisk model med
løbende indrapporteringer (muligvis DHUV).
7. Analyse af ankesystemet
Baggrund
Mange kommuner oplever, at afgørelser i ankesystemet kan være udgiftsdrivende og
forhindrer kommunerne i at tænke i nye og bedre løsninger. I økonomiaftalen for 2011 er det
aftalt mellem regeringen og KL, at der skal iværksættes en analyse af den statslige regulering
af det specialiserede socialområde. Samtidig skal det undersøges, hvordan den nuværende
regulering understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere, sikre enkelthed
og gennemskuelighed for borgere og medarbejdere, samt giver stat og kommuner mulighed
for at følge op på resultater.
På opfordring fra borgmester Thomas Banke, Fredericia, blev det på møde i KKR Syddanmark
den 7.februar 2011 besluttet at sætte en sag om Ankestyrelsen på dagsordenen til KKR på
mødet den 13. april 2011. Her var indstillingen, at KKR Syddanmark tager orienteringen om
det igangsatte analysearbejde og KL’s øvrige aktiviteter på området til efterretning.
I juni 2011 udkom en analyse af den statslige regulering og ankesystemet. Den strategiske
arbejdsgruppe blev bedt om, at lave en vurdering af denne analyse for at kortlægge, om der
er afledte virkninger for kommunerne/regionen ud fra analysen.
Nedenstående er link til selve rapporten:
http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/523/det%20specialiserede%20soci
alomr%C3%A5de.pdf
Sagen skal i KKR igen den 9. november. Socialdirektørforum skal vurdere om der er forhold i
ankesystemet, som skal tages op i regi af KKR Syddanmark.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til, at Socialdirektørerne anbefaler, at der ikke tages yderligere
initiativer på baggrund af analysen, men at man afventer økonomiaftalen for 2012.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt med en bemærkning om, at det bliver spændende at se
implementeringen af økonomiaftalen.
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8. Faglige netværk
Baggrund
I forbindelse med indgåelse af den første rammeaftale i 2007, blev der besluttet at oprette
nogle faglige netværk. Baggrunden var et ønske om at sikre fortsat eksistens af faglige
netværk efter kommunalreformen, hvor en række af de tidligere netværk blev opbrudt. Det
Administrative Samarbejdsforum nedsatte derfor i efteråret 2006 en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra kommunerne samt regionen, som skulle konkretisere, hvordan der i et
samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark kan etableres og/eller
videreudvikles tværgående faglige netværk på det sociale og socialpsykiatriske område i
Syddanmark.
Der er etableret 7 netværk indenfor følgende områder.
1. Netværk vedrørende tilbud til mennesker med autisme
2. Netværk vedrørende tilbud til spiseforstyrrede
3. Netværk vedrørende tilbud til handicappede børn
4. Netværk vedrørende tilbud til særligt udadreagerende børn og unge
5. Netværk vedrørende tilbud til hjemløse samt stof‐ og alkoholmisbrugere
6. Netværk vedrørende tilbud til mennesker med senhjerneskade
7. Netværket vedrørende regler for magtanvendelse
Socialdirektørforum skal tage stilling til om og i hvilket fald hvordan disse faglige netværk skal
fungere fremadrettet efter kommunerne har overtaget ansvaret for koordineringen af det
specialiserede socialområde.
På mødet i Forretningsudvalget den 1.marts og i Socialdirektørforum den 17.marts blev der
besluttet:
"Det nynedsatte tværkommunale sekretariat varetager arbejdet med rammeaftalerne,
indhenter de tidligere kommissorier fra de faglige netværk samt hvad de faglige netværk
tidligere har taget stilling til. Herefter udarbejder sekretariatet ideer til netværk til et oplæg
til socialdirektørforum på basis af dette. Faglige netværk er gode og bør støttes, men de bør
ikke have en særlig rolle og indflydelse på udviklingsstrategien og styringsaftalen".
På mødet i Forretningsudvalget den 23.september, blev de faglige netværks rolle drøftet og
Forretningsudvalget foreslår, at netværkene ikke længere skal have en rolle i forbindelse med
Udviklingsstrategien og Styringsaftalen og derfor heller ingen økonomisk støtte og
sekretariatsbistand. Der foreslås, at der nedsættes mindre faglige grupper, når det er behov
herfor i forbindelse med arbejdet med temaerne i de to aftaler.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at de faglige netværk ikke skal have en
rolle i forhold Udviklingsstrategien og Styringsaftalen og hermed heller ingen økonomisk
støtte og sekretariatsbistand.
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Beslutning
Indstillingen blev godkendt. Det blev understreget, at Socialdirektørforum anerkender
vigtigheden af faglige netværk, men at de ikke mener, at dette er den rette form. Der skal
tænkes på fagudveksling på en hel ny måde, og det skal derfor undersøges, hvordan der
fremadrettet kan stilles faglig viden til rådighed. En mulighed er, at den faglige udveksling
understøttes vha. digitale medier eksempelvis via Moodle.
9. Private opholdssteder
Baggrund
Kommunerne skal inden et nyt budgetår godkende stedligt beliggende private
opholdssteders og botilbuds budget og pris for opholdsdelen for det kommende år.
Kommunerne forpligtiges derved til at vurdere og godkende budgetter og opkrævede
opholdspriser i private opholdssteder og botilbud.
KKR Syddanmark har anbefalet, at taksterne på alle tilbud under rammeaftalen – tidligere
amtslige og en række nye kommunale tilbud på det specialiserede socialområde – reduceres
med en fordeling på 2 % i 2011 og 3 % i 2012. De private opholdssteder henvender sig i høj
grad med tilbud til de samme målgrupper som på det specialiserede socialområde. Det blev
derfor på sidste møde i socialdirektørforum drøftet muligheden for at udsende et fælles brev
til de private opholdssteder med en opfordring til en 3 % besparelse på taksterne i 2012. (se
bilag 9a‐brev til private opholdssteder omkring 3 % besparelse)
Socialdirektørforum besluttede også at invitere Direktør i LOS, Gert Jørgensen og
lokalkonsulent for LOS i Region Syddanmark, Boris Jacobsen til en dialog omkring fx
samarbejde takster, tilsyn osv. (Se bilag 9b‐ invitation til deltagelse i Socialdirektørforum).
KKR fremlagde en sag for KL på vegne af Assens. Der er nu kommet svar fra KL (svaret er
vedhæftet, bilag 9c). Socialdirektørforum skal komme med en indstilling til KKR om, hvordan
de syddanske kommuner bør forholde sig til KL’s tilbagemelding.

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Indstilling
Forretningsudvalget anbefaler Socialdirektørkredsen at:
brevet om takstreduktioner på private tilbud godkendes
invitationen til LOS godkendes inden udsendelse
KL’s tilbagemelding tages til efterretning og KKR bør ikke foretage sig yderligere.
Derudover indstilles der til, at hver kommune kvalificerer den oversigt over opholdsstederne,
der udleveres på mødet.
Beslutning
Brev om takstreduktioner er godkendt med opfordring til, at brevet også underskrives af en
politiker. Forslag er formand for KKR, borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr.
Invitation til LOS blev godkendt.
Kommunerne kvalificerer de udleverede (udsendte) lister med oversigt over private
opholdssteder inden brevet om opfordring til takstreduktion udsendes.
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10. Opgaver jf. de to aftaler
Baggrund
På mødet den 16.august, blev der besluttet, at Socialdirektørerne skulle indmelde
repræsentanter til arbejdsgruppen omkring særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.
For at effektivisere processerne omkring arbejdsgrupperne og få et samlet overblik over
ressourceforbrug, har den økonomiske og den strategiske arbejdsgruppe fremkommet med
et forslag om, at der meldes repræsentanter ind til alle arbejdsgrupper i en samlet proces. På
denne måde, kan arbejdsgrupperne komme hurtigere i gang, da man ikke hver gang skal
vente på et møde i Socialdirektørprocessen, samt at det bliver en hurtigere og mere effektiv
sagsgang for Socialdirektørerne, når de kun skal melde ind en gang.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at forslaget om at indmelde
repræsentanter i en proces godkendes. Socialsekretariatet vil sende listen over initiativer
med en deadline for tilbagemelding.
Beslutning
Punktet er udsat til næste møde
11. Kommissorium for arbejdsgruppen omkring særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter
Baggrund
Den 22.september blev det første møde i arbejdsgruppen omkring særforanstaltninger og
enkeltmandsprojekter afholdt. Her blev Johnny Holst, Vejen Kommune valgt som formand for
gruppen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium (bilag 11). Hovedopgaven for
arbejdsgruppen er at kortlægge og samle det materiale der allerede ligger omkring temaet i
regionen. Derudover skal der udarbejdes en samlet rapport, der siger noget om
særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i Syddanmark, gode eksempler og forslag til,
hvordan man fælleskommunalt kan løfte opgaven.
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum godkender kommissoriet.
Beslutning
Kommissoriet blev godkendt. Der var forslag om at fjerne ordet optimale, i sætningen; ”der
er større muligheder for at skabe optimale rammer for borgerens udvikling”. Sekretariatet
retter dette til.
12. Dialogforum
Baggrund
Som afløsning for De Regionale Udviklingsråd (RUR), som blev oprettet efter
kommunalreformen til at følge udviklingen på det specialiserede socialområde, er der
oprettet et Dialogforum i hver region mellem KKR formandskab, Danske
Handicaporganisationer samt Skole og Forældre. Kommunerne faciliteter møderne, som
sekretariatsbetjenes af KKR sekretariatet. Dialogforum holder 2 møder årligt. Næste møde er
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den 14.november. Det er besluttet, at Socialdirektørforum deltager i og støtter op om
arbejdet i Dialogforum. Dette sker konkret ved, at der deltager to medlemmer fra
Socialdirektørforum i hvert møde, og tager ansvar for forberedelse og opfølgning på
møderne.

‐
‐
‐
‐

Foreløbige punkter på dagsordenen:
Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2012
Ministertema: Enkeltmandsprojekter
Regler og forhold som brugerrepræsentanterne mener bør ændres
Specialundervisning set fra en institutionsvinkel
Dertil er brugerrepræsentanterne spurgt om yderligere emner til mødet.
Indstilling
Socialdirektørforum bedes drøfte eventuelle yderligere emner den foreløbige dagsorden og
det kommende møde, samt udpege to repræsentanter fra Socialdirektørforum, der skal
deltage i mødet.
Beslutning
Der er ikke forslag til yderligere punkter til dagsordenen. Repræsentanter til mødet blev
Peter F. Pietras, samt at Socialdirektørforum pegede på Jim Staffensen. (Det viser sig, at Jim
Staffensen ikke kan deltage den dag, så der er sendt en forespørgsel til Forretningsudvalget
(red.anm.)

13. 2012‐takster ‐ Esbjerg Kommune og Vejle Kommune
Baggrund
Esbjerg Kommune er i gang med en stor omlægning af indsatsen på det specialiserede
socialområde – Masterplanen. Det vil alt sammen få en væsentlig indflydelse på den
fremtidige takststruktur og de fremtidige takster.
Den detaljerede udmøntning af Masterplanen, fastlæggelse af de fremtidige tilbuds
ressourcer og implementeringen af den organisatoriske omlægning vil efter planen skulle
foregå fra nu af og resten af året, således at den nye organisation kan træde i kraft pr. 1.
januar 2012.
Det vil derfor ikke være muligt inden 1. november 2011 at beregne og indmelde 2012‐
takster, som vil være i overensstemmelse med den nye organisering af Esbjerg Kommunes
sociale tilbud.
Ib Dam Schultz orienterer om Esbjerg Kommunes forslag til, hvorledes indrapporteringen af
Esbjerg Kommunes takster for 2012 kan håndteres. Se bilag 13
Vejle Kommune meddelte på Forretningsudvalget den 23. september 2011, at det samme vil
være gældende for nogle af Vejle Kommunes tilbud på børn ‐ og unge området, hvor Vejle
Kommune først kan udmelde taksterne 1.januar 2012.
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Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at de drøfter Esbjerg Kommunes og
Vejle Kommunes ønske om senere udmelding af takster.
Beslutning
Ib Dam Schultz orienterede om, at Esbjerg Kommune, på grund af den nye Masterplan, ikke
har mulighed for at indmelde de endelige takster inden 1.november. Kirsten Tønnesen
forklarede, at Vejle Kommune har samme problemstilling ved nogle af deres tilbud på
børneområdet. Derudover var der på mødet flere kommuner, der nævnte, at de der står i
samme situation pga. oprettelse eller omlægning af pladser. Der er forståelse for dette i
Socialdirektørforum så længe det er udgiftsneutrale eller besparende foranstaltninger, der
iværksættes.
14. Efterregulering
Baggrund
Den økonomiske arbejdsgruppe udarbejdede i foråret 2011 forslag til en ny praksis ift.
afregning af over‐ eller underskud. Forslaget var, at over‐ eller underskud skulle afregnes
med køberne året efter det regnskabsår, hvor over‐ eller underskuddet var opstået, i forhold
til forbruget det pågældende regnskabsår. Dette forslag var ifølge en jurists vurdering i strid
med loven, idet et over‐ eller underskud skal indregnes i taksten.
Det blev på den baggrund besluttet, at der for Styringsaftalen 2012 efterreguleres på samme
måde som i 2011. Dvs. at et eventuelt overskud eller underskud indregnes i taksterne 2 år
efter det regnskabsår, hvor overskud eller underskud er opstået. Der er dog fortsat et ønske
om en hurtigere efterregulering. Der skal derfor fortsat arbejdes for opnåelse af den
foreslåede efterreguleringsmodel, og dermed skabes en dialog med ministeriet omkring
denne sag.
Den økonomiske arbejdsgruppe pegede den 6. september 2011 på følgende to modeller:
 Henvendelse til KL om, hvorvidt KL vil tage sagen videre til Ministeriet på vegne af de 22
kommuner. Arbejdsgruppen vurderer, at der opnås størst fodslag, hvis henvendelsen går
gennem KL.
 Henvendelsen til Ministeriet sker via henvendelse fra én af de 22 kommuner på vegne af
Socialdirektørforum. Odense Kommune har meddelt, at de gerne vil kontakte Ministeriet,
hvis denne model vælges.
Forretningsudvalget tog på denne baggrund stilling til den videre proces med
efterreguleringsmodellen, herunder hvordan der skabes en dialog med Ministeriet om sagen.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at man fastholder den praksis der
anvendes i dag. Dvs. at et eventuelt overskud eller underskud indregnes i taksterne 2 år efter
det regnskabsår, hvor overskud eller underskud er opstået.
Beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.
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15. Reminder om temadagen
Baggrund
I september blev der udsendt en invitation til en temadag om social innovation og
samarbejde på det specialiserede socialområde (bilag 15). Temadagen er for politikere der
sidder i socialudvalg ol, samt socialdirektører og chefer. Oplægsholdere på temadagen er
blandt andet Annemette Digmann, Midtlab, og Leif Olsen fra AKF. Der vil både være oplæg og
drøftelser omkring fremtiden for det specialiserede socialområde.
Fristen for tilmelding til temadagen er den 14.oktober.
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørkredsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
16. Rentens betydning for opfyldning af takstreduktion
Baggrund
KKR Syddanmark besluttede den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen i
Syddanmark en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde.
KKR Syddanmark anbefaler en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2
% i 2011 og yderligere 3 % i 2012.
Henholdsvis den 10. marts og 10. maj 2010 besluttede KKR Syddanmark og Kontaktudvalget
at ændre rentefastsættelsen i Rammeaftale 2011, så der anvendes en rente på 4,05 %
(renten på et 20‐årig fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit) i stedet for som i
Rammeaftale 2010 at anvende diskontoen på 1,75 %. Renten på dette lån er 31. marts 2011
4,43 % p.a.
Ændringen skete, fordi der var kommuner, som reelt har væsentligt højere renteudgifter end
de 1,75 %.
Den 25. august 2010 besluttede KKR Syddanmark dels, at renten på 4,05 % skulle være en
maksimumsrente for de omkostningsbaserede takster, så der kan indregnes en eventuel reel
lavere rentesats, samt at lave en analyse af hvilke konsekvenser ændringen af
rentefastsættelsen giver.
KKR Syddanmark besluttede at renteforskellen mellem 2010 og 2011 som følge af den
tekniske ændring samt reguleringer for overførsel af over‐ og underskud fra tidligere år skulle
udelades af takstsammenligningen I relation til KKR anbefaling om en reduktion af taksterne.
Den økonomiske arbejdsgruppe har forespurgt socialdirektørerne, hvorvidt renteforskellen
mellem 2011 og 2012 skal udelades af takstsammenligningen i forhold til KKR’s anbefaling
om en 3 % reduktion af taksterne.
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Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der anvendes samme princip,
således at renten samt reguleringer for overførsel af over‐ og underskud fra tidligere år skal
udelades af takstsammenligningen i forhold til KKR’s anbefaling om en 3 % reduktion af
taksterne.
Beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.
17. Orientering
 Orientering fra Region Syddanmark (se bilag 17‐ orienteringspunkter til Socialdirektørforum)
a. Situationen på Nyborgskolen
b. Ændring i taksterne på Egely i 2011 og 2012
c. Situationen på Kastaniely


Orientering fra Faaborg Midtfyn Kommune, Sten Dokkedahl orienterer om sagen.
d. Sammenlægning af flere tilbud samt omlægning af tilbud
Orienteringen blev taget til efterretning.
Region Syddanmark tilbød, at de på næste møde, kan gennemgå et eksempel med
Kastaniely, hvor notat omkring sociale tilbud med regional betydning, der har behov for
særlig opmærksomhed, kan bringes i anvendelse.

18. Eventuelt
 Forslag til hvor næste møde skal afholdes.
Næste møde er den 15.december 12.30‐15.30 i Odense
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