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Referat fra mødet i Socialdirektørforum den 16.august 2011
Deltagere: Jim H. Staffensen, Assens Kommune, Lars Møgeltoft Poulsen, Billund Kommune,
Ib Dam Schultz, Esbjerg Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Karen Heebøll,
Frederica Kommune, Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Kate Bøgh, Middelfart
Kommune, Trine Egholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus
Sørensen, Svendborg Kommune, Klaus Liestmann, Tønder Kommune, Erling S. Pedersen,
Varde Kommune, Normann Pedersen, Vejen Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune,
Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Jens Jørn Bøvling, Region Syddanmark, Helle Brade
Kreipke, Odense Kommune, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet
(referent), Lene K. Kamp, Socialsekretariatet (referent).
Afbud: Jørgen Friis, Ærø Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Charlotte
Scheppan, Haderslev Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Ulla Andersen,
Nordfyns Kommune, Jørgen Kyed, Faaborg Midtfyn Kommune, Thomas Rosenquist,
Langeland Kommune

1. Esbjerg Kommunes masterplan
Sagsfremstilling
Ib Dam Schultz orienterede om Esbjerg Kommunes nye masterplan på Social og
Tilbudsområdet. Fokusområder i den nye masterplan er;
-

resultatbaseret styring

-

der er stadig en høj faglighed og stadig tale om individuelle vurderinger af den enkelte
borger

-

fokus på funktionsniveau og ikke diagnose

-

flytte enkeltbevillinger fra hjemmet og ud i satellitter

-

bo og beskæftigelse samtænkes i større grad

-

samle aktiveringsdelen et sted og ikke to steder som tidligere (psykiatri og handicap)

-

reducere forstandere fra 18 til 8

-

mere fokus på støtte i egen bolig
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-

tilpasse døgninstitutionerne

-

nedlægge afdelinger

-

nedlægge ca. 80. stillinger

Beslutning
Det blev foreslået som tema på et senere møde i Socialdirektørforum, at drøfte og
afdække muligheder for midlertidige lejekontrakter. Har borgeren ikke længere behov for
den støtte vedkommende som udgangspunkt blev visiteret til, bør borgeren ikke længere
have mulighed for at blive boende på et tilbud. Der skal ske en ændring i lovgivningen,
for at dette er muligt.
2. Projekt omkring fælles retningslinjer for kontering på det specialiserede
socialområde (flyttet fra det udvidede møde i Forretningsudvalget den 29.juni 2011)
Sagsfremstilling


Med henblik på at kommunerne i regionen kan anvende budgetter og regnskaber
til benchmarking på tværs af kommuner, foreslår Middelfart Kommune, at der
igangsættes et projekt, hvor kommunerne udarbejder fælles retningslinjer for
kontering på det specialiserede socialområde. Hvis det skal være muligt at bruge
hinanden til benchmarking, er der vigtigt, at der er fælles retningslinjer for
konteringspraksis. Temaet kan hænge sammen med Styringsaftalens tema
omkring udarbejdelse af en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling
Konteringspraksis skal være den samme, hvis der skal kunne gøre noget fælles.
Det er også vigtigt, at beskrivelserne af ydelserne er ensartede og velbeskrevne,
så det fremgår, hvad konteringen dækker over.

Beslutning
Der foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge på forskelle og muligheder
for en fælles model og en mulig undersøgelse af FLIS(Fælleskommunalt
LedelsesInformations System) og hermed en dialog med KL omkring dette program.
Dette hænger sammen med ét af temaerne i Styringsaftalen. Der skal ske en afdækning
af området inden næste møde. Det skal kvalificeres, hvad der kan aflæses ud fra
nøgletallene, og hvad der ikke kan aflæses ud fra nøgletallene. Hvis der viser sig at være
et behov for det, vil der nedsættes en arbejdsgruppe.
3. Orientering fra Kommunaldirektørmødet den 15.august 2011
Sagsfremstilling
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Peter Pietras og Filip Dalengaard orienterede fra mødet i Kommunaldirektørkredsen den
15. august.
Beslutning
Peter Pietras orienterede om beslutninger fra Kommunaldirektørmødet


Kredsen af kommunaldirektører anbefaler de 22 kommuner og regionen at
godkende Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012.
Princippet omkring efterregulering blev drøftet, og kredsen af kommunaldirektører
bakkede op om forslaget, men anbefaler at Socialdirektørkredsen arbejder videre
med en nærmere afklaring af efterreguleringsprincipperne for aftalerne for 2013.



Notatet omkring ”særlig støtte til udvalgte, højtspecialiserede tilbud med regional
betydning” blev diskuteret. Der blev ønsket et større fokus på en faglig støtte frem
for økonomisk støtte. Der blev også efterspurgt konkrete eksempler på støtte.
Udover økonomisk støtte blev faglige tiltag som fælles ledelse/sammenlægning af
tilbud, salg af konsulent ydelser og socialfaglig udvikling nævnt.

4. Godkendelse af de to aftaler
Sagsfremstilling
Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal godkendes for videre anbefaling.
Beslutning
I Udviklingsstrategien skal afsnittet omkring særlig støtte til udvalgte, højtspecialiserede
tilbud med en regional betydning rettes til, så der står; samarbejde om højtspecialiserede
tilbud med regional betydning. Ord som støtte skiftes ud med opmærksomhed og
opbakning. Desuden skal der være mere fokus på faglig støtte og udvikling. Der er slettet
en sætning; ”hvilke tilbud der skal være omfattet af denne særlige støtte, vil skulle
revurderes årligt”. Samt der er tilføjet en sætning med forslag til tre faglige tiltag på
baggrund af drøftelsen på Kommunaldirektørmødet. Denne sætning lyder; ”Det kan
blandt andet indgå i Socialdirektørforums overvejelser, at tilbud kan samdriftes, udvikles
socialfagligt eller at eksisterende tilbud suppleres med en centralfaglig bistand”.

Ud over denne rettelse er Udviklingsstrategien anbefalet til den videre
godkendelsesproces.
Styringsaftalen blev anbefalet til videre godkendelsesproces.
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5. Særlig støtte til de højt specialiserede tilbud med regional betydning
Sagsfremstilling
Notat omkring hvilke tilbud der skal omfattes af særlig støtte drøftes på baggrund af
drøftelsen i kredsen af Kommunaldirektører.
Beslutning
Notatet omkring hvilke tilbud der skal omfattes af særlig støtte rettes til jf. afsnittet i
Udviklingsstrategien. Fremadrettet vil der blandt andet stå særlig opmærksomhed og
opbakning i stedet for særlig støtte, og der vil være mere fokus på en faglig støtte og
udvikling frem for en økonomisk støtte.
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.
6. Opgaver og fordeling med udgangspunkt i de to aftaler + en prioritering af
disse. Samt nedsættelse af arbejdsgrupper
Sagsfremstilling
Oversigten over opgaverne i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen og forslag til tidsplan
for disse gennemgås.
Der foreslås igangsat arbejdsgrupper til at arbejde med følgende temaer:


Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter – ministerens tema.



Udarbejdelse af en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling

Beslutning
Der ønskes, at der tilføjes en dato for deadline på temaet omkring særlig støtte
(fremadrettet: Samarbejde om højtspecialiserede tilbud med regional betydning).
Socialdirektørforum mangler begrundelsen for prioritering af temaerne og opfordrer
fremadrettet til, at der foreligger en begrundelse for valg.
Temaet omkring personer med en dobbeltdiagnose ønskes prioriteret.
Til initiativet om udarbejdelse af en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling,
er der et ønske om, at den økonomiske arbejdsgruppe påtager sig opgaven, frem for at
der nedsættes en ny arbejdsgruppe. Endvidere skal denne opgave ses i sammenhæng
med det arbejde, som skal udarbejdes omkring fælles konteringspraksis. Arbejdet med
ministerens tema i gangsættes snarest og Socialdirektørerne vil modtage en mail fra
Socialsekretariatet, hvor de kan foreslå repræsentanter til arbejdsgruppen.
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7. Årshjul og mødekalender for 2012
Sagsfremstilling
Årshjul og mødekalender for 2012 gennemgås.
Beslutning
Eventuelle bemærkninger til årshjul og mødekalender for 2012 indsendes til
Socialsekretariatet. Ellers godkendt.
Der må gerne være en variation i forhold til, hvor møderne afholdes.
8. Faglige netværk
Sagsfremstilling
En drøftelse af de faglige netværks kommende rolle og eventuelt hvilken form for støtte
de skal have.
Beslutning
Punktet flyttes til næste møde
9. Dialog med de private opholdssteder
Sagsfremstilling
I marts blev der talt om et ønske om en dialog med de private opholdssteder og at
invitere direktør Gert Jørgensen til en dialog.


Der skal afklares hvad der ønskes af en dialog. Takster, tilsyn, samarbejde eller andre
områder?



Der foreslås at invitere Direktør i LOS, Gert Jørgensen og lokalkonsulent for Region
Syddanmark, Boris Jacobsen til en dialog.

Beslutning
Punktet flyttes til næste møde
10.Godkendelse af kommissorier for arbejdsgrupper til forløbsprogrammer for
borgere med en hjerneskade.
Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i juni 2011 to forløbsprogrammer for hhv. børn/unge
og voksne på hjerneskade og apopleksiområdet.
Da området befinder sig i en gråzone mellem social- og sundhedsområdet, foreslår
Socialsekretariatet, at den nye struktur med direktørfora og sekretariater på begge
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områder udnyttes i håndteringen af programmerne med henblik på en bred kommunal
interessevaretagelse i processen og et bredt kommunalt ejerskab.
Beslutning
Indholdsmæssigt blev kommissoriet godkendt, da der er enighed om, at både
sundhedsområdet og socialområdet skal være repræsenteret grundet snitfladerne. Der
efterlyses en nærmere præcisering af organiseringen og fordeling af posterne.
11.Budget 2012- Socialsekretariatet (flyttet fra det udvidede møde i
Forretningsudvalget)
Sagsfremstilling
Da Socialsekretariatet kun har været i gang i fire måneder, foreslås det samme budget
for 2012 som for 2011.
Beslutning
Der er opbakning til at budgettet forbliver det samme i 2012 som i 2011, samt at
fremtidige budgetter pris- og lønfremskrives efter KL’s generelle pris- og
lønfremskrivning.
12.Orientering


Middelfart Kommune har takstnedsættelse på ca. 5 % på Guldregnen



Region Syddanmark vil nedlægge det eksterne dagtilbud på Kingstrup, og ønskes
lukket pr. 31.12.2011. Kingstrup er et bo - og beskæftigelsestilbud til personer med
erhvervet hjerneskade.
Begrundelsen for lukningen er, at der som følge af kommunale hjemtagelser ikke er
den fornødne efterspørgsel til at opretholde en fornuftig driftsøkonomi på det eksterne
dagtilbud.

13.Eventuelt


Socialdirektørforum vil gerne have udsendt et brev til de private opholdssteder i
regionen omkring den samlede takstreduktion. Socialsekretariatet undersøger, om
der er en liste over private opholdssteder, så der kan udsendes et fælles brev fra
Socialdirektørforum.



Rettelse til referat fra sidste møde:
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Kommentar til referat fra det udvidede møde i Forretningsudvalget den 29.juni
2011; det er Nestlégården, som Fredericia Kommune overtager og ikke
Syrenparken, som der står i referatet.
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