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Referat fra møde i Socialdirektørforum den 16.maj 2012.
Mødet afholdes på Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen i Byrådssalen 2.sal.
Deltagere: Jim H. Staffensen, Assens Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Karen
Heebøll, Fredericia Kommune, Jørgen Kyed (for Sten Dokkedahl), Faaborg Midtfyn Kommune,
Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Trine
Egholm, Nyborg Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen, Svendborg
Kommune, Klaus Liestmann, Tønder Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Jørgen Friis,
Ærø Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Jacob
Stengaard Madsen, Region Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland,
Socialsekretariatet, Lene K. Kamp, Socialsekretariatet.

Jens Jørn Bøvling, Region Syddanmark deltog under punkt 4.
Torben Krone, Formand for den økonomiske arbejdsgruppe deltog under punkt 6 og 7.
Afbud: Lars Møgetoft Poulsen, Billund Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Ulla Bryøe
Andersen, Nordfyns Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg Midtfyn Kommune, Erling S. Pedersen,
Varde Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Kate
Bøgh, Middelfart Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune,
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12. Orientering
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Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Region Syddanmark har til punkt 8, Fælles Fokus, bemærket, at det ikke erindres, at det blev
besluttet, at boligplaner og fysiske rammer skal indgå i arbejdes med de fire indsatsområder.
Referatet er herefter rettet, så det nu fremgår, at der på mødet var en drøftelse om, at
boligplaner og fysiske rammer skulle indgå i arbejdet.

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at referatet godkendes.
Beslutning
Referat godkendt

2. Orientering fra dialogforum
Baggrund
Erling S. Pedersen og Peter Pietras var til møde i dialogforum den 18.april 2012. Der orienteres
fra mødet.
Bilag 2: Referat Dialogforum 18. april

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Filip Dalengaard, KKR sekretariatet, orienterede om mødet i dialogforum. Det var et godt og
konstruktivt møde, hvor der bl.a. var fokus på det nye initiativ i Udviklingsstrategien 2013 ”Fokus
på det gode liv”.

3. Orientering fra KKR
Baggrund
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Filip Dalengaard orienterer om drøftelserne omkring overtagelse af tilbud, og drøftelserne
omkring kategorisering fra møderne i hhv. Kommunaldirektørkredsen den 6.marts og KKR den
21.marts.
Bilag 3: Listen med de 20 højtspecialiserede tilbud.

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Filip Dalengaard, KKR sekretariatet, orienterede om tre fokusområder, der blev behandlet på
mødet i KKR den 21.marts.
Tilsyn: KKR godkendte Socialdirektørforums anbefaling til oplæg om fælles kvalitetsstandarder,
fælles uddannelse og organiseringen af tilsyn.
Overtagelse af regionens tilbud: KKR besluttede at lave en kortlægning af, om de 22 kommuner i
Syddanmark har til hensigt at overtage regionale tilbud i 2013 eller på sigt.
Kategorisering: KKR godkendte Socialdirektørforums indstilling dog blev det i KKR besluttet, at
listen over de mest specialiserede tilbud bør være den udvidede liste med de 20 institutioner,
som kommunerne og regionen har indmeldt og ikke uniklisten med de 7 tilbud.

4. Region Syddanmarks planer for anlægsinvesteringer
Afsættet for regionens boligplan var en konference om Fremtidens Botilbud, som regionen i
samarbejde med LEV og Nyborg kommune afholdt 20. november 2007 i Nyborg.
I 2008 igangsatte Regionsrådet en total bygningsgennemgang af regionens boliger og øvrige
bygninger på socialområdet. Resultatet af bygningsgennemgangen er dokumenteret i form af 3
rapporter og et resume for hver institution. I 2009 nedsatte Regionsrådet et særligt politisk
udvalg, der skulle stå for udarbejdelsen af en samlet plan for fornyelse af regionens bygninger på
socialområdet. Som første trin fremlagde det særlige politiske udvalg 23. marts 2009 forslag til
målsætninger for fremtidens boliger på socialområdet for Regionsrådet. Målsætningerne blev
vedtaget, og har siden været grundlaget for den del af boligplanen, der vedrører boligfornyelse.
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Hovedessensen i målsætningerne er, at voksne personer i regionens boliger på socialområdet
skal have egen bolig i form af en 2 rums bolig med eget bad og toilet og med køkkenmulighed.
Arealet i selve boligen udgør ca. 40 m2, hvortil kommer andel af fælles arealer på ca. 30 m2, så
det samlede areal pr bolig kan opgøres til ca. 70 m2. 23. november 2009 fremlagde det særlige
politiske udvalg et forslag til en langsigtet boligplan for ombygning af dele af regionens sociale
tilbud. Forslaget havde forud for behandlingen i Regionsrådet været i høring bl.a. i de 22
kommuner i regionen. Regionen modtog bl.a. et fælleskommunalt høringssvar. Det
fælleskommunale høringssvar (bilag 4a) samt regionens tilbagemelding på det fælleskommunale
høringssvar er vedlagt (Bilag 4b).
Den langsigtede boligplan indeholdt en faseopdeling, og Regionsrådet godkendte i forbindelse
med behandlingen af forslaget, første fase i boligplanen. Boligplanen er vedlagt (bilag 4c).
Boligplanen indebærer bl.a. at alle boligprojekter gennemføres som byggerier efter Serviceloven,
således at byggeriet finansieres ved træk på kassebeholdningen, og den langsigtede finansiering
sker ved at forretning og afskrivning af byggeriet indregnes i taksterne.
Det er ved realiseringen af de enkelte projekter præciseret, at boligfornyelsen ikke må føre til en
takstforhøjelse, men alene en huslejeforhøjelse som følge af at beboerne får en både større og
bedre bolig til rådighed.
Kommunaldirektørkredsen spurgte i 2010 regionen om hvorfor byggerierne blev gennemført
efter serviceloven og ikke efter almenboligloven. Regionens svar på henvendelsen er vedlagt
(bilag 4d).
Både Boligplanen og svaret til kommunaldirektørkredsen omkring byggeri efter serviceloven har
været forelagt Det administrative Samarbejdsforum, der forestod udarbejdelsen af
Rammeaftalen for årene 2007 – 2011.
I efteråret 2011 var der så meget fremdrift i realiseringen af boligplanens fase 1, at
socialområdet fremlagde forslag til opdatering af planen samt forslag om iværksættelse af fase 2.
Den opdaterede boligplan og igangsætning af fase 2 blev godkendt i Regionsrådet 12. december
2011. Den opdaterede boligplan er vedlagt (bilag 4e).
I forbindelse med gennemførelse af de enkelte projekter i Boligplanen har der været et tæt
samarbejde med beliggenhedskommunen. Der har som udgangspunkt alene været tale om
erstatningsbyggeri for eksisterende boliger, og dermed uændret pladsantal. I enkelte projekter
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har der været tale om mindre justeringer i forhold til eksisterende pladsantal, og sådanne
korrektioner har været forelagt i Rammeaftale sammenhæng
Bilag:
4a:Høringssvar
4b: Socialstabens opsummering og kommentarer til de indkomne høringssvar til den langsigtede
boligplan
4c:Boligplan indenfor det sociale område i Region Syddanmark
4d: Svar på henvendelse - Byggeri efter serviceloven
4e:Opdateret boligplanen for social 2011

Indstilling
Der indstilles, at Socialdirektørforum drøfter orienteringen

Beslutning
Jens Jørn Bøvling orienterede om Region Syddanmarks anlægsplaner. Jens Jørn gjorde
opmærksom på, at planerne ikke er faste og at beliggenhedskommunerne inviteres til dialog
omkring anlægsplanerne på regionale tilbud. Der er i planlægningen taget højde for, at boligerne
skal kunne bruges til andre formål, så eksempelvis rum kan slås sammen og lignende. Region
Syddanmark skelner også til de kommunale byggeplaner, så der ikke bliver flere boliger, end der
er behov for. Mange af byggeplanerne går på at få moderniseret eksisterende boliger, så de
bliver tidssvarende. Region Syddanmarks forventer at boligplanerne ikke resulterer i højere
takster. Betaling for forbedringerne af boligerne vil bl.a. komme fra øgede beboerbetalinger
samt reducering af personale, uden at det går ud over personalets tid med borgeren (A-A tiden).
Anlægsoptimeringen kan eksempelvis i nogle tilfælde medføre nedskæring af
personalenormering, da bygningerne bliver bedre tilrettelagt til den enkelte målgruppe.
Kommunerne er enige i, at det er vigtigt at få optimeret boligerne, så de er tidssvarende. Det er
dog vigtigt, at dette sker i en dialog med kommunerne.
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5. Fælles fokus i Syddanmark
Kommunerne I Syddanmark og Region Syddanmark ønsker at sætte fokus på, hvordan et udvidet
samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det
specialiserede socialområde. Der skal udarbejdes et koncept for optimering af effekt og
ressourceudnyttelse, der er bredt funderet og kan anvendes på hele det specialiserede
socialområde, uanset driftsherre. Der sættes fokus på fire temaer:
•

Effektiv økonomistyring

•

Synergi med psykiatri og somatik

•

Kundebestyrelser

•

Effektmåling

Der er oprettet en arbejdsgruppe for hvert af de fire ovenstående temaer. Hver arbejdsgruppe
har haft sit første arbejdsgruppemøde. Der er for hver arbejdsgruppe udarbejdet et
kommissorium herunder en beskrivelse til et pilotprojekt, skal sættes i gang inden sommerferien.

Der er nedsat en styregruppe med følgende repræsentanter:
Ole Slot, Kommunaldirektør, Vejen kommune
Peter Pietras, Direktør Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune
Kate Bøgh, Socialdirektør, Middelfart Kommune
Mikkel Hemmingsen, Regionsdirektør, Region Syddanmark
Jakob Stengaard Madsen, Psykiatri- og Socialdirektør, Region Syddanmark
Jens Jørn Bøvling, Driftsdirektør for det sociale område, Region Syddanmark

Bilag:
5a: Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens på det højt specialiserede
socialområde – notat af 23. februar 2012
5b: Projekt ”Ny dagsorden om fælles fokus på det højt specialiserede socialområde i
Syddanmark” – Organisering – Notat af 21. marts
5c: Kommissoriet til arbejdsgruppen omkring synergi
5d: Kommissoriet til arbejdsgruppen omkring effektmåling
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5e: Kommissoriet til arbejdsgruppen omkring kundebestyrelser
5f. Kommissoriet til arbejdsgruppen omkring effektiv økonomistyring

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum drøfter kommissorierne

Beslutning
Jacob Stengaard Madsen, orienterede fra styregruppemødet ” Fælles fokus i Syddanmark, den
15. maj. Styregruppen havde nogle ændringsforslag, som skal indarbejdes i kommissorierne.
Kommissorierne blev drøftet i Socialdirektørforum. Særligt arbejdet med temaet omkring effekt
blev diskuteret. Der var enighed om, at dette er et så vigtigt og spændende tema, at der foreslås
en særlig temadag omkring dette. Særligt vigtigt er det, at der er en fælles platform, som der
tages udgangspunkt i, når der tales om effekt.
I forhold til arbejdsgrupperne omkring synergi og effekt, er det vigtigt at tage højde for, at dette
er to udviklingsprojekter, så der også gives tid til dette. Det er vigtigt, at svarene ikke er givne på
forhånd herunder, at der afsættes god tid til at afsøge spørgsmål og erfaring samt til at
kortlægge problemstillinger.
Arbejdsgrupperne omkring kundebestyrelser og økonomiske modeller er mere konkrete
metodeprojekter. Disse to arbejdsgrupper har derudover flere snitflader. Det er eksempelvis
tanken, at kundebestyrelsen skal have en løbende indsigt i økonomistyringen på det konkrete
tilbud.

I forhold til arbejdsgruppen omkring synergi blev der gjort opmærksom på vigtigheden af at
involvere Sundhedsstrategisk forum og eventuelt få kommunale sundhedsmedarbejdere i
arbejdsgruppen.
Der var et ønske om en løbende orientering og involvering af Socialdirektørforum i arbejdet med
”Fælles fokus i Syddanmark”. Det vil derfor blive et fast orienteringspunkt på møderne i
Socialdirektørforum de kommende møder.
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Organiseringen af arbejdet med initiativet ”Fælles Fokus” blev drøftet. Ved igangsættelse af
projekter og initiativer på det sociale område ønsker Socialdirektørforum at tage ansvaret for
organisering og løsning af opgaverne.

6. Styringsaftalen
Baggrund
Styringsaftalen 2013 skal behandles i Kommunaldirektørkredsen den 30.maj, og KKR den 14. juni
hvorefter den sendes til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark. Styringsaftale 2013
skal være godkendt senest den 15. oktober 2012.

Styringsaftalen for 2013 har samme form som Styringsaftalen 2012. Der er udover redaktionelle
ændringer foretaget følgende justeringer:
•

Ambitionen for 2013: (deles med Udviklingsstrategien 2013)
Det specialiserede socialområde skal opretholde et højt fagligt niveau, samtidig med at
det skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau end i dag.
Ambitionen i Styringsaftale 2012 var følgende:
Det specialiserede socialområde skal drives på et væsentligt lavere omkostningsniveau
end i dag, samtidig med at et højt fagligt niveau opretholdes.

•

Salg af pladser til andre regioner
Det fremgår, at Styringsaftalens principper kun kan binde aftalens parter.
Styringsaftalen regulerer derfor alene køb og salg inden for Syddanmark. Dette betyder
konkret, at kommuner udenfor Syddanmark eksempelvis ikke er forpligtet til at betale til
et eventuelt underskud ved lukning af et tilbud, hvis det ikke er aftalt i en individuel
købskontrakt.
Denne problemstilling blev drøftet på mødet i Forretningsudvalget den 3. Maj 2012, og
Forretningsudvalget har derfor indstillet følgende: I forhold til køb og salg uden for
Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig derfor til, at der ved hvert
køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer
forpligtelsen for såvel køber som sælger. Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i
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takstprincipperne i Styringsaftalen og skal indeholde aftaler om forhold som
underskudsdeling, takst, afregning mm.

•

Kategorisering
Skillelinje mellem lokaletilbud og klyngetilbud er justeret, så et tilbud, der sælger pladser til
få andre kan kategoriseres som lokalt tilbud, såfremt tilbuddet er oprettet og drevet med
sigte på egne borgere.

•

To nye initiativer
o Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens
o Fokus på effektbaserede takster

•

Lukning af tilbud
Efterreguleringsprincippet ved lukning af tilbud er ændret så princippet også gælder ved
lukning af en selvstændig økonomisk enhed. Efterreguleringsprincippet gælder også,
såfremt et tilbud har skiftet myndighed. Definition på, hvad der menes med et tilbud og
en selvstændig økonomisk enhed fremgår i bilag til aftalen.

•

Orientering ved ændringer i Styringsaftaleperioden
Der skal ved ændringer i takst og normering i Styringsaftaleperioden med de samme ske
en orientering til alle 22 kommuner og Region Syddanmark via en skabelon og en angivet
kontaktliste. Ændringer ved højt specialiserede tilbud med regional betydning skal stadig
til høring i Socialdirektørforum og ændringer ved klyngetilbud skal stadig til orientering i
Socialdirektørforum. Derimod skal det for 2013 ikke af henvendelsen fremgå, hvordan
betalingskommunerne stiller sig i forhold til ændringen.

•

Opsigelsesvarsler
Det fremgår, at handlekommune til en hver tid kan opsige en borger på et tilbud.
Handlekommune kan eksempelvis den 14. januar opsige en borger på et botilbud pr. den

Side 9 af 18

14. marts. Handlekommune har her opsagt borgeren 2 måneder før, og der skal derfor
blot betales til og med den 14. marts.
Bilag
6a: Udkast til Styringsaftalen 2013
6b: Bilag til Styringsaftalen 2013
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at de to nye initiativer og justeringerne i Styringsaftalen
2013 drøftes. Herunder justeringen af, at alle kommunerne og regionen i Syddanmark forpligter
sig til, at der ved salg af pladser udenfor Syddanmark fremadrettet udarbejdes en konkret og
individuel betalingsaftale, der tager udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen 2013.
Beslutning
Torben Krone, formand for den økonomiske arbejdsgruppe, orienterede om ændringerne i
Styringsaftalen for 2013. Der var en særlig drøftelse af tilføjelsen om, at Styringsaftalens
principper kun kan binde aftalens parter. Der var et ønske til, at Socialsekretariatet udarbejder
en fælles formulering, der fremadrettet skal indgå i købskontrakterne, hvor det fremgår, at det
er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, når der købes pladser i
Syddanmark.
Socialdirektørforum indstiller derudover til, at der i afsnittet i Styringsaftalen tilføjes, at såfremt
en driftsherre ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i
Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil der være 100 procent driftsherre ansvar ved
en eventuel underskudsdækning for disse kommuner uden for regionen.

Der var en drøftelse af initiativet ”effektbaserede takster”, herunder hvorfor initiativet er med i
Styringsaftalen og ikke i Udviklingsstrategien. Det blev besluttet, at temaet tages ud af
Styringsaftalen for 2013 og medtages som tema til Udviklingsstrategien for 2014. Dette betyder
dog ikke, at man ikke kan arbejde videre med emnet.
Der er en rettelse i forhold til sagsfremstillingen omkring den overordnede ambition i
Styringsaftalen 2013. Ambitionen i Styringsaftalen 2013 er følgende: Det specialiserede
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socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere
omkostningsniveau.

7. Økonomisk udvikling
Baggrund
Der er i Styringsaftalen 2012 en ambition om at styre udgifterne på det specialiserede
socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for
kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL.
Der er i Styringsaftalen 2012 blandt andet aftalt en reduktion af taksterne på de specialiserede
sociale tilbud på 2 % i 2011 og yderligere 3 % i 2012. Det er aftalt, at Region Syddanmark
reducerer sine takster i perioden 2010 til 2013 samlet set i samme omfang, som taksterne
reduceres på de kommunale tilbud.
Den økonomiske arbejdsgruppe har udarbejdet en analyse af takstudviklingen 2011-2012.
Analysen viser, at taksterne i Syddanmark samlet set fra 2010 – 2012 er reduceret med 3,49 %
eksklusiv reguleringer. Taksterne for Syddanmark er fra 2011 til 2012 reduceret med 2,18 %
inklusiv reguleringer. Takstudviklingen for Syddanmark fra 2011 til 2012 eksklusive reguleringer
er reduceret med 1,60 %.

Takstanalysen præsenteres på mødet i kommunaldirektørkredsen den 30. Maj 2012 samt på KKR
mødet den 14. juni.

Der gøres opmærksom på, at analysen er til validering i kommunerne og Region Syddanmark.
Der vil inden mødet tilsendes en revideret udgave af analysen på baggrund af bemærkninger fra
valideringen.
Bilag
7: Takstanalyse 2011 – 2012 (til validering)
Bilag A og bilag B til takstanalysen 2011 -2012 kan findes via følgende link:
http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=26

Indstilling
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Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter analysen af den økonomiske udvikling på det
specialiserede socialområde.

Beslutning
Den reviderede takstanalyse blev drøftet. Heraf fremgår det, at
Syddanmark samlet set fra 2010 – 2012 har reduceret taksterne med 2,98 % eksklusiv
reguleringer. Det blev drøftet, at der i dette tal ikke er taget højde for rentens betydning fra 2010
– 2011, der for Syddanmark blev vurderet til 0,6 %. Når der taget højde for dette har
Syddanmark samlet set reduceret taksterne med 3,58 % eksklusiv reguleringer. Dette rettes til i
takstanalysen. Socialdirektørforum anbefaler, at kommunerne og regionen i Syddanmark når
anbefalingen om den vedtagne takstreduktion på 5 % i løbet af 2013.
8. Organisering af Socialdirektørforum
Baggrund
Der har i Forretningsudvalget været en drøftelse af organiseringen i Socialdirektørforum, på
baggrund af nogle konkrete henvendelser fra børne- og ungeområdet omkring repræsentation i
Socialdirektørforum. Der er kommet ønsker om, at børneområdet er repræsenteret, når der er
sager på, som også omfatter børne- og ungeområdet. Forretningsudvalgets holdning er, at der
kun sendes én repræsentant fra hver kommune til møderne i Socialdirektørforum, og at der må
ske en intern koordinering i de enkelte kommuner, når der er sager, der går på tværs af
direktørområder.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der kun sendes én repræsentant fra hver
kommune til møderne i Socialdirektørforum.

Beslutning
Organisering af Socialdirektørforum blev drøftet. Der er et ønske om, at der på næste møde
kommer et punkt på omkring Socialdirektørforums roller, kompetencer mv. Kommissoriet
medsendes med dagsordenen til mødet i Socialdirektørforum den 13. August 2012.

Side 12 af 18

I forhold til involvering af børne- og ungeområdet, fulgte Socialdirektørforum
Forretningsudvalgets indstilling om, at der kun sendes én repræsentant fra hver kommune til
møderne i Socialdirektørforum. Der var fuld forståelse for børne – og ungeområdets ønske om
en højere grad af involvering. Der tages blandt andet initiativ til en fælles temadag, så børne - og
unge området involveres i højere grad gennem fx tværfaglige temadage.

Peter Pietras deltager derudover gerne til et møde i børne- og unge direktør regi for at fremme
dialog, samarbejde og koordinering.

9. Temadage 2012
Baggrund
Socialsekretariatet skal årligt arrangere en politisk temadag. Temaet for temadagen i 2011 var
social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde. Temadagen for 2012 skal i
gang med at planlægges og der ønskes forslag til tema og indhold for dagen. Forretningsudvalget
foreslår, at der afholdes to temadage, en politisk temadag og en temadag for embedsmænd.

Forretningsudvalget kom med konkrete forslag til indhold til henholdsvis en politisk temadag og
en temadag for embedsmænd. Forslag til tema til politisk temadag var; ”Velfærdsparadigme”,
mere præcist, opgøret med public management tankegangen og mere fokus på netværksydelser
vs. Serviceydelser.
Forslag til tema til temadag for embedsmænd var; ”Hvordan undgår vi mavelandinger – hvordan
man kan sikre serviceharmonisering mellem børne- og voksenområdet? Temadagen skal være
for både socialområdet og for børne- og ungeområdet. Det er vigtigt at sikre, at det er attraktivt
for børneområdet at deltage.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at forslagene til temadage drøftes.

Beslutning
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Deltagerne i Socialdirektørforum var enige om forslagene til de to temadage. Derudover blev det
besluttet, at have en temadag om effekt i Socialdirektørforum.

10. Årsrapport og budget for Fælleskommunalt Socialsekretariat
Baggrund
Det fælleskommunale socialsekretariat har nu været nedsat et år. Der er udarbejdet en
årsrapport, der gennemgår nogle af de hovedopgaver sekretariatet har løst.
Der anbefales, at budgettet for 2013 bliver som 2012 (fremgår af årsrapporten).

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at tage rapporten til efterretning,
Samt, at budgettet for 2013 sendes til godkendelse i KKR.

Bilag 10: Årsrapport Socialsekretariatet 2011 – 2012

Beslutning
Socialdirektørforum tog rapporten til efterretning og anbefaler til KKR, at budgettet for 2013
bliver det samme som i 2012. Socialdirektørforum bemærker dog, at hvis overskuddet fortsat er
relativt højt, skal der næste år kigges på, om budgettet og hermed den kommunale betaling skal
nedsættes.

11. Fokus på telemedicinske løsninger
Baggrund:
Fælleskommunalt socialsekretariat er blevet kontaktet af Faaborg - Midtfyns kommune om, at
det kunne det være relevant at få fat telemedicinske løsninger på dagsordenen i
Socialdirektørforum. Faaborg - Midtfyn Kommune vil gerne (set i lyset af den ændrede
Retssikkerhedslov) om man i fællesskab kunne fremme telemedicinske videokonferencer, hvor
man kunne holde handleplansmøder som videokonferencer - det ville spare tid på vejene,
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kilometerpenge og være skånsomt for miljøet. Punktet omhandler såvel videokonference som
ABT - anvendt borgernær teknologi eller (velfærdsteknologi).
Jørgen Kyed orienterer.

Indstilling:
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at sagen drøftes.

Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.
12. Orientering
a. Orientering fra Region Syddanmark
•

Omdannelse af kommunikationscentre til velfærdsteknologicentre
Bilag12a1: Etablering af velfærdsteknologisk center

•

Etablering af paraplytilbud
Bilag12a2: Etablering af paraplytilbud

•

Håndtering af akkumuleret resultat for Region Syddanmarks socialområde
Bilag12a3: Håndtering af akkumuleret regnskabsresultat for Region Syddanmarks
socialområde
Bilag 12a4: Håndtering - akkumuleret resultat ultimo 2011(1)

•

Konvertering af § 108- § 107
Bilag12a5: Konvertering fra 108 til 107
Bemærkning til punktet
Der er en bemærkning om, at det er vigtigt at Region Syddanmark er opmærksom på, at
lovgivningen undersøges i forhold til dette, så der ikke er borgergrupper, der kommer i
klemme.

•

Situationen på Nyborgsskolen
Bilag 12a6: Situationen på Nyborgskolen - april12
Bemærkning til punktet
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Socialsekretariatet har foretaget en rundspørge i de 22 kommuner i Syddanmark om
behov for pladser på Nyborgsskolen, og med de tilbagemeldinger sekretariatet har fået,
viser der sig ikke et behov for nye pladser.

b. Orientering fra Aabenraa Kommune:
•

Orientering vedr. benchmarking af Center for Hjælpemidler og Kommunikation
Rapporten vedrørende benchmarking af kommunikationsområdet i Region
Syddanmark kan rekvireres hos Fælleskommunalt Socialsekretariat.
Bilag 12b1: Orientering vedr. benchmarking af CHK

•

Orientering om takstændringer
Bilag 12b2: Takstændringer i Aabenraa Kommune

c. Orientering fra Faaborg - Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er nødsaget til at renovere institutionen Palleshave Bo og
Aktivitetstilbud, hvor især aktivitetsdelen (daghjemmet) ikke kan leve op til
arbejdsmiljøkrav og samtidig er en del af boligerne indrettet og i brug på dispensation fra
teknisk afdeling, hvilket selvsagt skal bringes i orden.
Byggeriets påvirkning af taksterne på stedet forsøges selvfølgelig minimeret ved at
byggeriet kun tilføres det nødvendige, men ombygningen kan påvirke taksterne.
Byggeriet forventes færdigt i 2013.
Sten Dokkedahl orienterer
Bilag12c1: Ombygning af Palleshave
Bilag 12c2:Notat vedrørende serviceaftale Palleshave

d. Orientering fra Nyborg Kommune
•

Ændring af takster på Sølyst
I forbindelse med øget efterspørgsel efter behandlingshjemspladser på Sølyst i
Nyborg, arbejder vi pt. på at udbygge pladserne med 4 – 6 pladser for at
imødekomme efterspørgslen.
Det betyder en ændret takst for indeværende år, sandsynligvis en stigning på ca.
43.000 kr. årligt.
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Bilag 12d ændring af takster på Sølyst

•

Ændring af takster på Nyborg Værkstedet
Nyborgværkstedet er kategoriseret som klyngetilbud, og er et dagtilbud med
beskyttet beskæftigelse for borgere med nedsat funktionsevne. Baggrunden for
takstændringen er at efterspørgslen på beskyttet beskæftigelse (servicelovens §
103) er noget større end efterspørgslen på aktivitet - og samværstilbud
(servicelovens § 104). Pr. marts 2012 var der en underbelægning på 17 % på pladser
med aktiviteter og samvær, og en overbelægning på 25 % på pladser med beskyttet
beskæftigelse. Derfor er der blevet ændret på normeringen, således at pladser med
beskyttet beskæftigelse opnormeres til 32 pladser, og pladser med aktivitets – og
samværstilbud nednormeret til 26.
Ændringen af normeringen betyder en ændring af taksten.
Nuværende normering
Ændret normering

Dagstakst § 103
226 kr.
245 kr.

Dagstakst § 104
429 kr.
453 kr.

Driftsbudgettet er uændret.

e. Orientering fra Vejle Kommune
Vejle Kommune har lavet en teknisk fejl i beregningen af taksterne for 2012 på
Udviklingscenter Skansebakken, som vi gerne vil korrigere.
Bilag 12e: Ændring takst Skansebakken

f. Orientering fra Fredericia Kommune
•

Nedlæggelse af bofællesskab
Fredericia Kommune nedlægger i januar 2013 Jupitervej Bo-Fællesskab. Jupitervej
Bo- Fællesskab er et § 108 tilbud for voksne udviklingshæmmede. Der er 31 pladser
og belægningen er 100 %.
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Januar 2013 oprettes nyt bofællesskab for voksne udviklingshæmmede Kobbelgården på Thygesminde allé, 7000 Fredericia. Det er et § 108 tilbud til voksne
udviklingshæmmede og der er 40 lejligheder. De beboere som pt. bor på Jupitervej
Bo-Fællesskabet vil blive tilbudt en lejlighed på Kobbelgården.

•

Nedlæggelse af § 108 tilbuddet Kålundsvej
Fredericia Kommune har besluttet at nedlægge § 108 tilbuddet Kålundsvej 2, 7000
Fredericia. Botilbuddet har i alt 4 pladser men har i længere tid kun haft 3 beboere.
Der er taget kontakt til de kommuner, som anvender tilbuddet og Fredericia
Kommune har tilbudt handlekommunerne at finde alternative botilbud i Fredericia
såfremt dette ønskes.

g. Orientering om ændring i Udviklingsstrategien på baggrund i ønske fra Region
Syddanmark
På mødet i kontaktudvalget i Regionen den 29.marts, fremkom Regionen med et ønske
om at tilføje en sætning i Udviklingsstrategien, bilag 2, s.13;
Det fremgår heraf, at det ”for at forbedre planlægningsgrundlaget for specialskolerne for
døve børn er aftalt, at kommunerne fremadrettet, som på det øvrige
specialundervisningsområde, den 1. marts indmelder elever til skolestart den 1.
august…osv.”. De netop indkomne erfaringer med denne indmelding viser, at der bør
arbejdes på et alternativ, hvorfor sætningen foreslås ændret til: ”Der arbejdes på at
forbedre planlægningsgrundlaget for disse tilbud fremadrettet”.
Eventuelt og næste møde
Næste møde er den 13. august 2012.
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