Socialdirektørforum Region Syddanmark

Referat af møde i Socialdirektørforum Region Syddanmark den 09.maj 2011.

Til stede:
Jim H. Staffensen, Assens, Ib Dam Schultz, Esbjerg, Henning Kjærgaard, Fanø, Karen
Heebøll, Fredericia, Marianne Rasmussen, Kerteminde, Kate Bøgh, Middelfart, Trine
Eegholm, Nyborg, Peter Pietras, Odense, Claus Sørensen, Svendborg, Erling S.
Pedersen, Varde, Normann Pedersen, Vejen, Jørgen Friis, Ærø, Sonja Miltersen,
Sønderborg, Agnete Phillipsen, Region Syddanmark, Helle Brade Kreipke, Odense, Filip
Dalengaard, KKR Syddanmark, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet, Lene K. Kamp,
Socialsekretariatet.
Afbud:
Thomas Rosenqvist, Langeland, Lars Rasmussen, Kolding, Susanne Harbo, Tønder,
Jakob Kyndal, Aabenraa, Kirsten Tønnesen, Vejle, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns, Jørgen
Kyed, Faaborg- Midtfyn, Charlotte Scheppan, Haderslev.
Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. marts
Referatet godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Orientering
a. Møde i dialogforum den 11/4 2011
Jim H. Staffensen deltog i mødet med dialogforum i stedet for Peter Pietras. På
mødet drøftedes;
-

Rammeaftalerne og fokus på kommunernes håndtering af den nye opgave.

-

Velfærdsteknologi. Her var der positive signaler fra
handicaporganisationerne

-

Tilgængelighed, og om kommunerne er opmærksom nok på dette i nye
byggesager.

-

Serviceniveauer og 0-vækst

b. KKR møde den 13. april 2011
Der er stadig fokus på den økonomiske udvikling og takstanalysen blev drøftet.
KKR opfordrer kommunerne og regionen i Syddanmark til at have et fortsat
stærkt fokus på den økonomiske styring af området. KKR Syddanmark anmoder
socialdirektørforum om at udvikle en bedre metode til at følge den økonomiske
udvikling.

c. Kontaktudvalgsmøde den 29. april 2011
I kontaktudvalget blev takstanalysen også drøftet. Region Syddanmark
orienterede om, at der ikke vil blive oprettet 10 nye pladser til udadreagerende
unge da der ikke er et behov. De håber at kunne bibeholde de 5 pladser der er
nu.

d. Ventelistesystem: Peter Pietras orienterede om mødet med Servicestyrelsen
omkring venteliste systemet. Der skal ske en koordinering i samarbejde med
Servicestyrelsen, så de samme ting ikke indberettes i flere systemer. Det var
et meget positivt møde, og der er en meget imødekommende tilgang. Peter
Pietras fortsætter dialogen om samarbejde omkring systemerne.

e. Moodle: Peter Pietras orienterede om et forum på nettet, Moodle, hvor der
kan skabes faglige netværk på tværs af kommunerne. Dette system kan øge
muligheden for faglig sparring og udvikling. Det kan fx bruges til en platform
for vidensdeling omkring rehabilitering af borgere. Det er et open source
system og dermed gratis at bruge, og ville kunne anvendes i alle kommuner,
hvis det viser sig som en succes. Odense Kommune ansøger ABT foden om
tilskud til at afprøve systemet som et pilotprojekt. Peter Pietras vil holde et
oplæg om systemet på næste møde

4. Inddeling af tilbud efter specialiseringsgrad
De højt specialiserede tilbud med regional betydning er pre-kategoriseret som
tilbud med:
En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og

- at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover
udbyderkommunen), eller
- at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner.
Region Syddanmark ønsker ingen særstatus, og der blev besluttet, at
regionens tilbud derfor ikke pr. automatik skal kategoriseres som
højtspecialiserede med regional betydning.

5. Udviklingsstrategi
Peter Chortsen Isak (Odense Kommune), formand for den strategiske
arbejdsgruppe, gennemgik udkastet til Udviklingsstrategien.
Der er enighed om, at det er ok som første udkast, men der skal arbejdes videre
med indholdet. Udviklingsstrategien skal starte med en gennemgang af
ambitionen om, at tilbuddene til borgerne skal være både bedre og billigere. Der
vil fremadrettet arbejdes mod en kvalificeret normalisering og rehabilitering. Der
skal ydermere mere fokus på gode processer, mission, ambition, socialfaglige
strategier, prioriteringer og innovationstiltag med en mere positiv tilgang. Det er
vigtigt, at der huskes på borgerperspektivet i Udviklingsstrategien. Temaerne
arbejdes igennem og kvalificeres. Det er vigtigt, at der ikke er flere temaer end
det er muligt at håndtere.

Sekretariatet arbejder materialet igennem. Der skal ligge et udkast klar til mødet
med kommunaldirektørerne den 26. maj, så der vil ikke være tid til at udsende
materiale til direktørgruppen for godkendelse inden. Den videre proces for de to
aftaler er;
Den 6.juni behandles de to aftaler på KKR mødet, og derefter skal de behandles
igen i de to arbejdsgrupper. Den 15. august behandles den igen på
kommunaldirektørmøde, den 16. august socialdirektørforum og 25. august på
KKR, samt Kontaktudvalget den 30.august.
Kommunerne bliver involveret løbende i processen.

Når aftalerne er godkendt, sendes de endvidere ud til private bo – og
opholdssteder så de også kender processen.

6. Styringsaftale
a. Torben Krone (Odense Kommune), formand for den økonomiske
arbejdsgruppe, gennemgik udkast til Styringsaftalen.
-

Der vil fremadrettet være en takstanalyse, en analyse af sær - og
enkeltmandsforanstaltninger, en analyse af eventuelle efterreguleringer af
taksterne samt en kapacitetsanalyse. Der vil endvidere udarbejdes en bedre
metode til at skabe et samlet billede over den økonomiske udvikling.

-

Der var enighed om, at Styringsaftalen vil ligne den gamle aftale de næste
par år.

b. Forslag til aftaler og ambitioner drøftes
-

Der ønskes at få beskrevet noget omkring ordentlighed i Styringsaftalen.
Ordentlighed i orientering på tværs af kommuner, så der ikke sker spild og
som øger muligheden for kapacitetstilpasning. Der skal derfor udvikles nogle
nye modeller, der minimerer spild og forbedrer muligheden for at tilpasse
kapaciteten hurtigt.

c. Orienteringsniveau vedr. ændringer i takster og lukning af tilbud drøftes.
- Håndtering af lukning af tilbud: Det blev besluttet, at efterregulering skal
fordeles ud fra det samlede anvendte belægningsdage to regnskabsår tilbage
og ikke tre regnskabsår tilbage, som det står beskrevet i det nuværende
Styringsaftale udkast.
- Når der hjemtages borgere fra et tilbud vil der efterstræbes at fylde pladsen
hurtigst muligt. Bliver pladsen besat inden opsigelsesperioden udløber, skal
opsigende kommune ikke betale tiden ud.
- Region Syddanmark ønsker længere opsigelsesvarsler, gerne 3-4 måneder
(særligt for døveskoler), da der er svært at tilpasse tilbuddene med den
nuværende varselsfrist. Forslaget blev drøftet.

Ændring af takst og kapacitet i Styringsaftaleperioden: Ved ændringer af takster
og kapacitet i de højtspecialiserede tilbud med regional betydning, skal
ændringerne til høring i Socialdirektørkredsen, førend de kan træde i kraft. Dette

er en ændring ift. det nuværende Styringsaftale udkast, hvor det er beskrevet, at
ændringer skal godkendes af Socialdirektørkredsen, førend de kan træde i kraft.

7. Landspolitisk fokus på hjerneskadede
Der har fra interesseorganisationer og Danske Regioner været en kritik af
kommunernes håndtering af hjerneskadede. Kritikken går på, at mange
kommuner ikke løfter opgaven fagligt set, og interesseorganisationerne foreslår
ministeren en objektiv finansiering af hjerneskadecentrene, mens Danske
Regioner mener, at en regional overtagelse af opgaven kunne være en løsning.
Der er forskellige opfattelser af denne problematik. Fra kommunerne side
genkender man ikke problemet, da tilbagemeldingerne her går på, at borgerne
er tilfredse med de nye initiativer der er igangsat på området. Senhjerneskadede
bliver et af temaerne i Udviklingsstrategien, hvor der vil arbejdes målrettet med
at dokumentere og forklare ændringerne i indsatsen på senhjerneskadeområdet.
Der vil endvidere, være fokus på snitflader og dialog mellem sundhedsområdet
og socialområdet.

8. Samråds- og tilsynsopgaven for udviklingshæmmede lovovertrædere
Esbjerg Kommune overvejer at hjemtage den fælleskommunale samråds- og
tilsynsfunktion for kriminelle med funktionsnedsættelse.
Socialdirektørkredsen drøftede fælleskommunale perspektiver ved hjemtagning
af samråds- og tilsynsfunktion for kriminelle med funktionsnedsættelse.
- Man har altid selv kunnet løse tilsynsopgaven men regionen vil gerne vide,
hvor mange der selv ønsker at løse opgaven. Der er en smertegrænse i forhold
til hvor få der ønsker at benytte sig af tilbuddet. Når der gælder
samrådsopgaven var der enighed om, at opgaveløsningen her fortsætter som
den er i dag.

9. Temadag med regionen
Sekretariatet foreslår en temadag for de 22 kommuner og Region Syddanmark,
hvor målgruppen er relevante udvalg, socialdirektører og chefer samt KKR

Syddanmark. Temadagen vil ligge en gang til november. Forslag til dato bliver
sendt ud for tilmelding. Indhold for dagen, vil være kvalificeret oplæg omkring
landspolitiske udfordringer, fra fx SFI, AKF eller lign. samt oplæg omkring
ambitioner og strategiske pejlemærker for rammeaftalen 2013. Med baggrund i
dette, vil der være gruppearbejde omkring temaer og initiativer for rammeaftalen
2013, som vil danne grundlag for det videre arbejde med rammeaftalen 2013.

10. Deltagere i Socialdirektørforum
Der blev på forretningsudvalgsmødet den 13. april indstillet til, at der til møderne
i socialdirektørforum ikke sendes suppleanter samt at deltagerne er på
direktørniveau.
Indstillingen blev drøftet og der var bred enighed om, at der ikke sendes
suppleanter til møderne.

11. Orientering om lukning og takstændringer
a. Platanhaven, Odense Kommune: Takststigning
b. Bjerggårdshaven, Odense Kommune: Takstreduktion
c. Udby Behandlingshjem, Middelfart Kommune: Lukning af tilbud
d. Tinghøj, Vejle Kommune: Nedlæggelse af pladser
e. Assens Kommune: Takstændringer
f. Afdeling ” Det gule Hus” på tilbuddet Møllebakken, Region Syddanmark:
Lukning af afdeling
g. Afdeling ”Nestlegården” på tilbuddet Syrenparken, Region Syddanmark:
Lukning af afdeling
Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

12. Mulige emner for kommende møder
a. Oplæg fra Esbjerg Kommune omkring masterplan for specialområdet.
b. Delegationsaftaler ved ændringer i handlekommunekompetencen
c. DHUV- samarbejde omkring IT-systemer
d. Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale

e. Moodle- digitalt forum på nettet.
f. Private opholdssteder (der er ønske om en dialog med de private
opholdssteder omkring taksreduktion og kvalitetssikring)
g. Digitalisering (Jim Staffensen og Kate Bøgh)
h. Døveskoleproblematikken
i. Overgange fra børn og unge til voksenområdet (Helle B.K, har
kommissorium fra Odense Kommune)
j.

Program til temadagen godkendes

13. Eventuelt
Jim Staffensen (Assens Kommune), ønsker en drøftelse af kommunernes vilkår og
handlemuligheder i forbindelse med behandling af private opholdssteders og
botilbuds budgetter og fastsættelse af opholdspriser.

