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1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar 2011
Godkendt.

Man. - Tors.: 10.00 - 13.00
Tors. tillige: 15.00 - 17.30
Fre.: 10.00 - 13.00
TELEFONTIDER:

Man. - Ons.: 9.00 - 15.00
Tors.: 9.00 - 17.30
Fre.: 9.00 - 13.00

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Der blev budt velkommen til Camilla Milland og Lene Kamp, som er de
to nyansatte i det fælleskommunale sekretariat.
3. Orientering
3.1. Lovgivningen om rammeaftaler mv. er vedtaget pr. marts 2011.
Kommunerne har hermed opgaven og koordineringsansvaret. Der
DUTkompenseres med 19,3 mio. kr. på landsplan. Der udsendes et
brev til alle kommuner om finansiering af sekretariatet.
3.2. Fra KKR er der nikket til at specialiseringsanalysen igangsættes og at
der arbejdes videre med en fælles temadag med regionen som alternativ til regionens klyngemøder med socialudvalgsformænd.
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Der har været afholdt høring i DAS. To tilbud er ved at lukke og der
kommer særskilte mails ud om dette.
3.3. Arbejdsgrupperne under socialdirektørforum er i gang og der er planlagt et oplæg til Socialdirektørforum i maj i forhold til styringsaftale
og udviklingsstrategi. Styringsaftalen deles i to:
1. En teknisk del om takstberegning mv.
2. En politisk del om økonomi og kapacitet mv.
I forhold til udviklingsstrategien drøftes specialisering og tilbud. Der
skal afklares snitflader i de to aftaler blandt andet hvor kapacitet indgår. Der er valgt en formand fra hver arbejdsgruppe. Dette er i begge
tilfælde repræsentanter fra Odense Kommune. Drøftet at kommunerne giver lyd hvis det er et problem.
4. Forholdet til KKR og kommunalbestyrelserne samt tidsplan for udviklingsstrategien og styringsaftalen
I forhold til den medsendte tidsplan blev det besluttet at temadagen med
regionen afholdes efter sommerferien, som en del af processen med udviklings- og styringsaftalen.
Der foreligger et første udkast til udviklingsstrategien og styringsaftalen i
maj baseret på en væsentlig forenkling og endelig godkendelse kan afvente til oktober. Aftalerne skal ses som rammer og som en første generation
af aftaler.
5. Udviklingsstrategien
Forretningsudvalget har på mødet den 1. marts drøftet vinklen på udviklingsstrategien. I første omgang lægges vægt på analyse og proces samt
en dialog om retningen og grundlaget for aftalen samt afklarer mål.
Strategien tager afsæt i nuværende aftale og forenkles og der fremhæves
politiske dilemmaer. Aftalen handler om styringspejlemærker og udfordringer på området samt regulering. Strategien kan beskrives ud fra en
mission og ambition med en proces i forholdsvis få budskaber. Herudover
kan indgå udfordringer som fx enkeltmandsprojekter o.lign. Der er drøftet emner, der kan arbejdes videre med, når rammerne for aftalen er lagt
på plads. Det kan fx være:



Kriterier for højt specialiserede tilbud og behov for økonomisk- og
forsyningssikkerhed. Herunder behov for at indlægge et varsel på et
år.
Hvordan der tages stilling til differentierede serviceniveauer i kommunerne. Skal tilbud have fleksibel karakter, skal der tages hensyn til
lokale ønsker, skal der udvikles flere tilbud og fleksibiliteten mellem
køber og sælger.
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Brugerbetalingsperspektivet. Hvad bør indgå i brugerbetalingen. Her
kan overvejes en sammenligning med ældreområdet og handicapområdet, hvor der på sidstnævnte område generelt er et højere serviceniveau. Det kan overvejes at se på grunden til dette, herunder borgernes
retssikkerhed og behov samt undersøge hvad der er lovgivningsbestemt og interesseorganisationsbestemt. Det kan ligeledes overvejes
om der bør være en ensartethed mellem kommunerne.

6. Temadag med regionen
Det nye fælleskommunale sekretariat planlægger denne til efter sommerferien 2011. Ovenstående emner kan dagsordenssættes på mødet og mødet bliver en vekselvirkning mellem indlæg og debat fra politikere og
embedsmænd samt praktiske eksempler/ekspertise fra kommunerne og
regionen i forhold til hvordan områderne tænkes udviklet.
7. Takstanalyse 2010 og 2011
Socialdirektørforum drøftede holdninger og særlige anbefalinger vedrørende takstanalyse forud for KKRs møde den 13. april 2011.
I forhold til bilag 7a om udviklingen af takster og normeringer blev klarlagt tabellen. Det blev konkluderet at:




Analysen samlet set viser, at udviklingen går i den rigtige retning og
at KKRs anbefaling til reduktion af taksterne er nået for langt hovedparten af udbyderne
Der bør indledes en særlig dialog med udbyderne, som er et væsentligt stykke fra at nå reduktionen på 2 %. Det gælder i første omgang
Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.
Der er usikkerheder i opgørelsesmetoden og Socialdirektørforum vil
derfor gerne tage ansvar for at udvikle en bedre metode, for at følge
den økonomiske udvikling på området i 2012.

Herudover blev anbefalet:






At drøfte et forslag til fælles konteringsprincipper som led i den økonomiske opfølgning fremadrettet.
At der i forhold til takstudviklingen samlet set på udbyderniveau bør
fremgå udbyderens størrelse.
At der i forhold til de udbydere, der er et væsentligt stykke fra at nå
reduktionen, ses på hvilke institutioner det drejer sig om. Formanden
sender en mail til kommunerne med en forespørgsel.
Samt at der indarbejdes en budgetproces, hvor beslutninger tages før
oktober, så der sikres en bedre planlægningssikkerhed.
At der bør findes en alternativ måde at sammenligne omkostninger på
fx ved at følge den økonomiske udvikling via samlede budgettal i stedet for takster.
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8. Opgaver fra det tidligere rammeaftalearbejde
Der blev givet en status på dette. Herunder at der blandt andet:
-Har været afholdt et møde i forhold til IT og hjemmeside.
-At det nyetablerede fælleskommunale sekretariat har fået opgaven i forhold til faglige netværk, herunder anbefalinger fra forretningsudvalgets
møde den 1. marts.
Herudover var en drøftelse af en indstilling fra forretningsudvalget om informationsniveauet ved takstændringer. Takstnedsættelser, takstforhøjelser og lukning af tilbud samt større normeringsændringer vil blive undersøgt nærmere i arbejdsgrupperegi og arbejdsgrupperne vil komme med
forslag for aftalerne for 2012 med baggrund i den nye lovgivning.
Mindre normeringsændringer sendes pr. mail. I forhold til ovenstående
fungerer dette i 2011 som hidtil og indtil der indarbejdes en ny praksis for
dette i aftalerne.
9. Enkeltmandsprojekter
Der var enighed om at der skal arbejdes videre med det fremsatte forslag
samt indgå i de to aftaler. Snitflader i forhold til aftalerne drøftes i arbejdsgrupperne og det videregives til de to arbejdsgrupper til videre foranstaltning.
10. Brugerorganisationer
Blev drøftet på baggrund af vedlagte bilag. Der indgår to repræsentanter
til de to årlige møder i Dialogforum Syddanmark. Jim Staffensen og Peter
Pietras blev valgt.
Det blev besluttet at der skal tages en snak med Gert Jørgensen, formand
for LOS, når det viser sig hensigtsmæssigt.
11. Eventuelt
 Drøftet sag fra Esbjerg vedr. § 85 støtte og hvordan dette kan opgøres.
 Delegationsaftaler dagsordenssættes på et kommende møde.
 I forhold til sagsbehandling, udredning og digitalisering ifm. DHUV
(digitaliseringsprojekt på handicap og udsatte voksenområderne) var
der en drøftelse af om kommunerne skal finde en fælles løsning på
området og et fælles udbud. Dette drøftes på et kommende møde i socialdirektørforum med henblik på interessen for at gå i fælles udbud.
Venlig hilsen
Peter Frans Pietras
Adm. Direktør
Direkte tlf. 63754001
E-mail pfp@odense.dk
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