Dato: 29.05.2013
Kontaktperson:

Camilla Milland
Lene K. Kamp

Telefon:

21339184
21339211

E-mail:

cfm@vejenkom.dk
lkk@vejenkom.dk

Referat fra møde i Socialdirektørforum den 23. maj 2013 klokken 09.00-12.30.
Mødet afholdes på Fredericia uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia, mødelokale 208209, fra klokken 09.00-12.30. Der serveres frokost fra 12.30
Repræsentanter fra børne- og ungeområdet inviteres fra 09.00- 10.30

Deltagere: Jim H. Staffensen, Assens Kommune, Per Petersen, Aabenraa Kommune, Klaus Liestmann,
Billund Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Jørgen Kyed, Faaborg - Midtfyn Kommune
Karen Heebøll, Fredericia Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Marianne Rasmussen,
Kerteminde Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Mette
Heidemann, Middelfart Kommune, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Trine Egholm, Nyborg
Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Sven Rode, Tønder Kommune, Sonja Miltersen, Vejen
Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune, Jørgen Friis, Ærø Kommune, Jacob Stengaard Madsen,
Region Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland, Socialsekretariatet, Lene K. Kamp,
Socialsekretariatet.
Afbud: Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Jytte Therkildsen, Tønder Kommune, Erling S. Pedersen,
Varde Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg Midtfyn Kommune,
Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune,

Deltagere fra børne- og ungeområdet:
Morten Madsen, Børn og familiechef, Assens Kommune, Leif Christensen, leder af familieafdelingen,
Billund Kommune, Jørgen Bruun, Familie og forebyggelseschef, Esbjerg Kommune, Kirsten Blæhr,
Familiechef, Fredericia Kommune, Peter Rymann Johansen, Distrikschef, Haderslev Kommune, Sisi Eibye,
Direktør for børn - og unge, Kerteminde Kommune, Kirsten Møller Nielsen, Vicedirektør, Kolding
Kommune, Jørn Nielsen, familiechef, Middelfart Kommune, Henrik Jacobsen, Børn- og unge chef,
Nordfyns Kommune, Sune Andersen, gruppeleder for børn- og unge, Nyborg Kommune, Lone Thue
Hansen, Børn- og familiechef, Odense Kommune, Kim Bøg-Jensen, Centerleder for regionens Center for
Børn og Unge, Region Syddanmark, Margith Juhl, ledende socialrådgiver, Sønderborg Kommune Carsten
V. Lund, direktør, Vejen Kommune, Thomas Reintoft, Chef familie og forebyggelse, Vejle Kommune.
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Dagsordenspunkter:
1. Socialtilsyn
2. Status på børnehuse
3. Status på implementering af barnets reform
4. Repræsentanter til arbejdsgruppe omkring plejefamilieområdet, ministertema 13
___________________________________________
5. Synergiafrapportering ved Gitte Lee Mortensen
6.

Afrapportering arbejdsgruppen omkring borgere med en erhvervet hjerneskade

7. Godkendelse af udkast til Styringsaftalen 2014
8. Økonomiske konsekvenser ved centerstrukturen
9. Årsrapport samt budget 2014 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
10. Valg af ny repræsentant til den strategiske arbejdsgruppe
11. Punkt fra Aabenraa Kommune: Strukturtilpasninger i Aabenraa Kommune
12. Punkt fra Haderslev Kommune: Afgrænsning af myndighedsudøvelse ved optagelse på
boformer efter servicelovens § 110
13. Punkt fra Billund Kommune: Forespørgsel om elektronisk dagsorden
14. Punkt fra Region Syddanmark: Lukning af ”Aktivitetstilbud for pædagogisk rehabilitering” under
”Afdeling for Traume- og Torturoverlevere”
15. Orienteringspunkter fra Region Syddanmark
16. Andre orienteringspunkter
17. Eventuelt og næste møde
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Dagsorden
1. Status på etablering af Socialtilsyn Syd og relationer mellem tilsynskommune og øvrige
kommuner
Baggrund
a. Faaborg-Midtfyn Kommune giver på mødet en status på etableringen af Socialtilsyn Syd.
b. Relationer mellem tilsynskommune og øvrige kommuner
Faaborg-Midtfyn Kommune har siden udpegningen som hjemsted for nyt socialtilsyn ført en
god og tæt dialog med øvrige kommuner og regionen i Region Syddanmark. Faaborg-Midtfyn
Kommune ønsker at fortsætte den gode dialog og det gode samarbejde også efter etableringen
af tilsynet 1. januar 2014. Dette indebærer også dialog og kommunikation i forhold til de
"sager", der måtte opstå. Derfor foreslås det nu, at der sker en drøftelse i KKR-regi af:
•

hvilke interessekonflikter, der kan opstå og hvilken rolle henholdsvis socialtilsynet og den
anbringende kommune har i den forbindelse

•

hvordan parterne håndterer de forskellige typer af sager, hvor tilsynskommunen og en af de
øvrige kommuner har modsatrettede interesser

•

om der eventuelt skal udarbejdes et sæt retningslinjer – måske i form af et kodeks – hvor man
nærmere overvejer og aftaler, hvordan de enkelte kommuner og borgmestre kan agere, når de
pågældende sager opstår.
Det foreslås, at denne dialog som udgangspunkt kunne finde sted på et møde mellem
formanden for KKR, dennes kommunaldirektør, formanden for Socialdirektørforum,
sekretæren for KKR samt borgmester, kommunaldirektør og vicekommunaldirektør fra
Faaborg-Midtfyn Kommune."

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørerne, at
-

orienteringen tages til efterretning

-

forslaget om udarbejdelsen af retningslinjer i en gruppe bestående af formanden for KKR,
dennes kommunaldirektør, formanden for Socialdirektørforum, sekretæren for KKR samt
borgmester, kommunaldirektør og vicekommunaldirektør fra Faaborg-Midtfyn Kommune,
drøftes.

Bilag
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Forslag til LOV om socialtilsyn. LINK:
www.faaborgmidtfyn.dk/fileadmin/user_upload/BUR/Socialtilsyn/Forslag_til_lov_om_socialtils
yn_-_10_april_2013.pdf
Beslutning
-

Orienteringen blev taget til efterretning

-

Forslaget om udarbejdelsen af retningslinjer i en gruppe bestående af formanden for KKR,
dennes kommunaldirektør, formanden for Socialdirektørforum, sekretæren for KKR samt
borgmester, kommunaldirektør og vicekommunaldirektør fra Faaborg-Midtfyn Kommune,
støttes.

-

Socialdirektørforum have to bemærkninger til Socialstyrelsen:
1) Hvorvidt kommunerne kan få lov til at se eller teste den generiske model, idet dette
kan være med til at betrygge kommunerne.
2) Der ønskes et tæt sammenspil med DUBU
Plancher fra mødet vedlægges referatet

2. Status på etablering af Børnehus i Region Syddanmark
Baggrund
Social- og Integrationsministeriet har imødekommet Odense Kommunes ansøgning om midler
til etablering af Børnehuset i Region Syddanmark, med et tilskud på 3.100.000 kr. I ansøgningen
om midler fra Social- og Integrationsministeriet beskrev Odense Kommune en model, hvor der
etableres et Børnehus og Satellit i Region Syddanmark. I ansøgningen er der udarbejdet et
budget til etablering på 5.764.263 kr. Social- og Integrationsministeriets pulje til etablering af
Børnehuse indeholdte 13,6 mio. kr. De fem driftskommuner, der har ansøgt om midler til
etablering af Børnehuse, har til sammen ansøgt om 23,3 mio. kr. Ansøgningerne er ikke blevet
imødekommet med de ansøgte beløb.
Odense Kommune har på baggrund af det tildelte tilskud justeret budgettet for etablering af
Børnehuset i Region Syddanmark og fremsendt et revideret budget efter anmodning fra
Puljekontoret i Social- og Integrationsministeriet.
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Etableringsudgifterne til Børnehuset, der etableres i Odense Kommune, er indenfor rammerne
af tilskuddet fra Social og Integrationsministeriet på 3.1 mio. kr. Børnehuset i Region
Syddanmark forventes driftsklart den 1.10.2013, hvorefter driftsudgifterne, efter en endnu
ukendt finansieringsmodel, pålægges kommunerne, der er tilknyttet Børnehuset.
Driftsudgifterne udgør 702.078 kr. for 2013. Udgiften på 3.1 mio. til etablering og drift af
Børnehuset frem til 1.10.2013 efterlader ingen økonomiske midler til etablering af Satellit i
Esbjerg. Dette er beskrevet i det reviderede budget, der er udarbejdet til Puljekontoret. I
følgebrevet til det reviderede budget har Odense Kommune tilføjet, at det er forelagt
kommunerne i Region Syddanmark, at træffe beslutning om finansiering af Satellit i Esbjerg
Kommune.
Et delmål i puljen til etablering af Børnehuse er, at et Børnehus skal være let tilgængeligt for
børn og forældre. Derfor kan den enkelte kommune på baggrund af en vurdering, der tager
afsæt i nærhedsprincippet, råde over flere matrikler i regionen. Matrikler, der tilknyttes
Børnehuse, bærer betegnelsen ”Satellit”. Odense Kommune anbefaler fortsat, at der etableres
en Satellit i Esbjerg Kommune for at sikre en let tilgængelighed for børn, familier og instanser,
der involveres i Børnehussamarbejdet. Social- og Integrationsministeriet har i tilskudsbrevet
lempet for kravet om, at en Satellit skal etableres ultimo 2013. Dermed får kommunerne
mulighed for at rykke opstart af Satellit til den 1.03.2014. På baggrund af den i forvejen
pressede proces for etablering af Børnehuset, anbefaler Odense Kommune, at etableringen af
Satellitten rykkes til januar 2014, og at Satellitten er i drift fra 1.03.2014. Udgifterne forbundet
med en Satellit i Esbjerg udgør; 2.602.404kr. hvoraf; 1.171.763 er udgifter til etablering.
Etableringsudgifterne og drift af Satellitten i Esbjerg ligger udover det tildelte tilskud, og der
indstilles til, at kommunerne i Region Syddanmark i KKR-regi når til enighed om, at etableringen
og driften af Satellitten indskrives i rammeaftalen for 2014 på samme vilkår, som finansiering af
driften af Børnehuset i Region Syddanmark. Dette forudsætter ligeledes, at der aftales en
fremtidig driftsfinansiering af både Børnehus og Satellit.
En eventuel beslutning om, at der ikke skal etableres en Satellit skal godkendes af den/ de
Politikredse og Sundhedsvæsen, der er repræsenteret i Regionen. Konsekvensen af en
beslutning om at der ikke etableres en Satellit kan jævnfør Social- og Integrationsministeriet
være, at det tildelte tilskud på 3.100.000 kr. reduceres, idet tilskuddet er tildelt på baggrund af
en ansøgning, hvor både Børnehus og Satellit er beskrevet.
Børne- og familiechef Lone Tue Hansen og Anders Nørgaard, Odense Kommune orienterer.
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Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at man drøfter en anbefaling til KKR om,
hvordan en aftale om etablering og drift af Børnehus og Satellit kan se ud.
Bilag
Revideret budget_ Børnehus

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. Der afventes en udmelding fra centralt hold i forhold
til om finansiering af en satellit kan foretages over taksten.
Plancher fra mødet vedlægges referatet

3. Status på implementering af barnets reform
Baggrund
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mellem
satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen blev udmøntet med en række centrale initiativer
samt et lovforslag, hvis overordnede målsætning var at understøtte udsatte børn og unges
muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres
forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.
Barnets Reform indeholder en række ændringer som sigter på at styrke den tidlige indsats,
børns rettigheder og kvaliteten i indsatsen. Barnets reform trådte i kraft d. 1. januar 2011.
Social – og integrationsminister Karen Hækkerup sagde på mødet i KKR den 6. november, at der
ønskes en styrkelse fra kommunerne på implementeringen af reformen her et år efter den
trådte i kraft.
Ifølge en opfølgning på implementeringen fra efteråret 2012 ses der nogle udfordringer med
implementering af barnets reform:
•

Det er ses en tendens til, at barnets eller den unges holdning ikke bliver tilvejebragt i
sagsforløbet.

•

Kommunerne udarbejder ikke i alle tilfælde den lovpligtige handleplan.

•

Ikke nok af de udarbejdede handleplaner for de 16-årige der sætter mål for den unges
forberedelse til voksenlivet.

•

Der er for få sager, hvor de anbragte børn og unge bliver tilbudt en støtteperson fra netværket.
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Det skal påpeges, at afdækningen baserer sig på besvarelser hovedsagelig fra 2011, og at
billedet derfor formentlig vil se lidt anderledes ud i dag.
Der ønskes i forummet en drøftelse af status på implementering af barnets reform.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til repræsentanterne fra børne- og ungeområdet samt
Socialdirektørforum, at status på implementering af barnets reform drøftes.
Bilag
Beslutning
Generelt går det godt med implementering af barnets reform, og der er fokus på at få reformen
implementeret. Der kan ses udfordringer med at involvere netværk, samt udfordringer med
overgange fra barn til voksen. Derudover er det ikke alle steder, der er driftsstabilitet i
udarbejdelse af handleplaner.
4. Repræsentanter til arbejdsgruppe omkring plejefamilieområdet, ministertema 13
Baggrund
Ministertemaet i Udviklingsstrategien for 2013 er Udviklingen i brugen af de forskellige former
for familieplejeanbringelser. I Udviklingsstrategien for 2013 står der:

Udfordring
Opgaven fra ministeriet går ud på, at kommunerne skal sætte fokus på familieplejelignende
anbringelsessteder. Udfordringen går på, at kommunerne skal drøfte de forskellige muligheder
der er indenfor plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. I
denne forbindelse bør kommunerne endvidere arbejde på, hvordan man ledelsesmæssigt får
sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør
kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den
specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil
med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks.
gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af
plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn.
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Initiativ
Der foreslås, at der etableres et fælleskommunalt samarbejde som skal kortlægge de forskellige
anbringelsesformer. Endvidere skal der undersøges muligheden for at etablere tværkommunal
uddannelse af plejefamilier. Her tænkes både på grunduddannelse som mere specifikke
efteruddannelser, der skal gøre enkelte plejefamilier kvalificerede til at løfte særlige opgaver.
Dette hænger sammen med et yderligere initiativ, der handler om at undersøge behovet for og
muligheden af at ansætte kommunale plejefamilier med særlige kompetencer på tværs af
kommuner for at sikre en rationel udnyttelse og opretholdelse af specialisering. Der foreslås i
øvrigt, at der udarbejdes en model for fælles kvalitetsløsning i forhold til kommunale
plejefamilier, herunder med et særligt fokus på tilsyn.
Indstilling
Der indstilles til forummet at drøfte, hvilke kommuner der ønsker at repræsentere
arbejdsgruppen.
Bilag
Beslutning
Punktet blev drøftet. Vejle Kommune, Middelfart Kommune, Haderslev Kommune, Esbjerg
Kommune og Vejen Kommune repræsenteres i arbejdsgruppen.
_________________________________________________________________
5. Synergiafrapportering ved Gitte Lee Mortensen
Baggrund
Kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark har som et af projekterne under Fælles
Fokus, gennemført et pilotprojekt med fokus på synergi i arbejdet omkring borgere med
psykiatriske lidelser. Projektet har taget sit udgangspunkt i borgere der modtager § 85 støtte og
som i det daglige er i kontakt med flere instanser, herunder behandlingspsykiatri,
socialpsykiatri, sagsbehandlere, egen læge osv. Målet for undersøgelsen har været at få
borgernes og de borgernære fagpersoners inputs til forbedringsmuligheder i samarbejdet
mellem de relevante offentlige instanser.
Kortlægningen er foretaget ved antropolog, Gitte Lee Mortensen og har resulteret i en rapport
med konkrete anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem relevante instanser kan optimeres.
Gitte vil på mødet formidle projektets resultater og orientere om de 4 planlagte temamøder i
junimåned.
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Indstilling
Der indstilles til at Socialdirektørforum:
o

tager orienteringen til efterretning

o

videreformidler invitation til temamøder til relevante medarbejdere i egen
organisation

Bilag
Synergi afrapportering
Invitation til de 4 temamøder
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

Plancher fra mødet vedlægges referatet

6. Afrapportering arbejdsgruppen omkring borgere med en erhvervet hjerneskade
Baggrund
I Udviklingsstrategien for 2012 er et tema omkring borgere med en senhjerneskade. I efteråret
2012 gik en arbejdsgruppe i gang med at beskrive indsatsen på senhjerneskadeområdet.
Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i KL’s En styrket rehabilitering af borgere med en
hjerneskade (KL 2012), og valgte at fokusere på 6 af anbefalingerne i udspillet:
1. Anbefaling 1: Alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret
hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde
med specialiserede tilbud.
2. Anbefaling 2. Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud.
3. Anbefaling 3: KL anbefaler en konsolidering blandt de specialiserede tilbud på
hjerneskadeområdet, som resulterer i få, særligt stærke vidensmiljøer, som både kan bistå
kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtter den faglige udvikling og forskning.
4. Anbefaling 4: Alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret
rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, fx med at have en
hjerneskadekoordinatorfunktion.
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5. Anbefaling 7: Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed
og sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen.
Voksenudredningsmetoden skal suppleres med hjerneskadespecifikke redskaber.
6. Anbefaling 9: KL anbefaler, at VISO og ViHS’s nationale overblik og viden bruges mere aktivt
i udviklingen af hjerneskadeområdet.
I juni 2011 udkom Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne med
erhvervet hjerneskade. Arbejdsgruppen har i forhold til dette udspil særligt anvendt de
stratificeringsredskaber der henvises til her. Derudover har arbejdsgruppen undersøgt omfanget
af anvendelse af hjerneskadekoordinerende funktion i kommunerne på baggrund af
forløbsprogrammerne og de puljemidler der er udelt som del af programmerne. Der er en i
andet regi en arbejdsgruppe der arbejder konkret med forløbsprogrammerne, hvor der er
repræsentanter der har været gengangere i begge arbejdsgrupper samt, at der er sket en
løbende koordinering mellem de to arbejdsgruppers arbejde via Sundhedssekretariatet og
Socialsekretariatet.
Arbejdsgruppen er nu klar med deres afrapportering og anbefalinger på baggrund af de 6
anbefalinger i KL’s udspil.
Jan Conrad Lillelund Jensen, Leder af hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og Lene
Kamp, Socialsekretariatet fremlægger rapportens konklusioner og anbefalinger.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum:
o

at anbefalingerne i afrapporteringen godkendes

o

at der konkret tages stilling til udmøntning af en handleplan i den enkelte kommune
samt fælleskommunalt.

Bilag
Afrapportering fra arbejdsgruppen om borgere med en erhvervet hjerneskade
Bilag til afrapportering fra arbejdsgruppen om borgere med en erhvervet hjerneskade

Beslutning
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Socialdirektørforum godkendte anbefalingerne. Arbejdsgruppen arbejder videre med at
konkretisere disse, så de bliver til konkrete handleplaner.
Arbejdsgruppen anbefaler, at det ikke kun er tilbud, der leveres fra en bestemt matrikel, der kan
karakteriseres som højt specialiseret. Socialdirektørforum ønsker i den forbindelse af den
økonomiske arbejdsgruppe ser på koblingen mellem matrikelløse tilbud og takster. Herunder
om de matrikelløse tilbud er en udfordring i forhold til aftalerne og beregning af takster.

7. Godkendelse af udkast til Styringsaftalen 2014
Baggrund
Styringsaftalen 2014 skal behandles i Kommunaldirektørkredsen den 31.maj, og KKR den 11.
juni, hvorefter den sendes til godkendelse i kommunerne og Region Syddanmark.
Styringsaftale 2014 skal være godkendt senest den 15. oktober 2013.

Styringsaftalen 2014 deler ambition med Udviklingsstrategien 2014 om, at:
det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal
drives på et lavere omkostningsniveau.
Styringsaftalen for 2014 har samme form som Styringsaftalen 2013. Der er udover redaktionelle
ændringer foretaget følgende justeringer:

Særlige initiativer i 2014:
-

Takstaftale 2014: Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så
der opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau.
Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling. Der
skal fortsat arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering.

-

Udvikle en metode i forhold til en analyse af det samlede udgiftsniveau

-

Udvikle en model til benchmarking på tilbudsniveau.

Orientering vedr. justeringer i kapacitet ved årsskifte
Hvis en udbyder ønsker at justere i kapaciteten ved årsskifte følges denne proces:
For højt specialiserede tilbud med regional betydning skal ændring i kapacitet til høring hos
Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre
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brugerkommuner. For klyngetilbud skal ændring i kapacitet meddeles alle kommunerne i
Syddanmark samt eventuelle brugerkommuner.

Kategorisering:
Der er i 2013 igangsat et arbejde med at finde de mest specialiserede tilbud i Syddanmark fordelt på målgrupper. Disse tilbud vil fremover karakteriseres som højt specialiserede tilbud
med regional betydning. Antallet af tilbud i denne kategori vil, som følge af dette arbejde,
reduceres. Det er blandt disse tilbud at ”Notat, om sociale tilbud, der har behov for særlig
opmærksomhed” (bilag 11), kan bringes i anvendelse.
Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger:
Følgende sætning er slettet: Der kan forhandles om at nedsætte den del af
særforanstaltningens eller enkeltmandsprojektets overhead, som overstiger det overhead, som
vedrører tilbuddets højeste almindelige takst.

Omkostninger til tilsyn:
Økonomisk arbejdsgruppe gør opmærksom på, at der stadig ikke er klarhed over omkostninger
til tilsyn. Der er i Styringsaftalen foretaget en justering således, at indregning af overhead til
tilsyn er erstattet af, at det er de faktiske omkostninger til tilsyn, der indregnes.

Forespørgsler fra Socialdirektørforum den 14. marts 2013:
Den økonomiske arbejdsgruppe har på forespørgsel fra Socialdirektørforum taget stilling til:
1) Om der skal foretages justeringer i Styringsaftalen på baggrund af Region Syddanmarks
centerstruktur
-

Arbejdsgruppen vurderer, at der ikke er behov for justeringer i Styringsaftalen på baggrund
af Region Syddanmarks centerstruktur

2) Om der skal foretages justeringer i Styringsaftalen i forhold om salg af jord og bygninger
bør indgå i opgørelsen i forbindelse med lukning af tilbud.
-

Arbejdsgruppen vurderer, at der ikke er behov for ændringer i Styringsaftalen. Det, der
vedrører bygninger betales der for løbende via afskrivninger og forrentninger, som indgår i
takstberegningerne.
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Indstilling
Der indstilles til, at udkast til Styringsaftalen 2014 godkendes

Bilag
Udkast til Styringsaftale 2014
Udkast til bilag til Styringsaftale 2014

Beslutning
Socialdirektørforum anbefaler KKR at godkende udkast til Styringsaftale 2014.
8. Økonomiske konsekvenser ved Region Syddanmarks centerstruktur
Baggrund
Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 14. marts 2013 besluttet, at den økonomiske
arbejdsgruppe skal undersøge mulige økonomiske konsekvenser ved Region Syddanmarks nye
centerstruktur.
Der var på mødet bl.a. en bekymring i forhold til flytning af midler således, at et overskud på et
tilbud kan dække et underskud på et andet tilbud indenfor samme center.
De kommunale repræsentanter i den økonomiske arbejdsgruppe har derfor udarbejdet en
række spørgsmål til Region Syddanmark, der skal medvirke til at synliggøre mulige
konsekvenser ved den nye centerstruktur. De kommunale repræsentanter i den økonomiske
arbejdsgruppe har på baggrund af besvarelsen fra Region Syddanmark udarbejdet et notat, der
synliggør mulige konsekvenser med Region Syddanmark centerstruktur.
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter punktet

Bilag
Notat udarbejdet af de kommunale repræsentanter i den økonomiske arbejdsgruppe
Besvarelse fra Region Syddanmark på spørgsmål fra kommunale repræsentanter i den
økonomiske arbejdsgruppe
Oversigt over selvstændige økonomiske enheder i Region Syddanmark
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Beslutning
Punktet blev drøftet. Der var ros til den økonomiske arbejdsgruppe for et godt notat. I notatet
fremgår det, at der ønskes en redegørelse af hvornår et underskud følger ydelsen og hvornår
det lægget ud på alle ydelser i centeret. Jacob Stengaard Madsen forklarede, at det er et meget
relevant spørgsmål, men at spørgsmålet først kan besvares, når det bliver aktuelt. Det vil være
for spekulativt at forsøge at besvare det nu.

Der var en drøftelse af begrebet ”krydssubsidiering”. Herunder om begrebet krydssubsidiering
først bør anvendes i forbindelse med flytning af midler mellem centre/ selvstændige
økonomiske enheder. Der kan i stedet siges, at være tale om en standardiseret
omkostningsallokering.

9. Årsrapport samt budget 2014 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2012. Her kan ses en
gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere fremgår årsregnskab for 2012.
Forslag til budget for 2014 er vedlagt. Af budgettet fremgår en forespørgsel fra
Kommunaldirektørkredsen om anvendelse af 100.000 kr. af budgettet til afholdelse af møder
mm.

Vedlagt er endvidere forslag fra Peter Pietras vedrørende et Socialfaglig Udviklingsforum. Det
foreslås, at kommunerne og regionen i Region Syddanmark samt Socialministeriet ved
Socialstyrelsen i fællesskab etablerer en vidensplatform, hvor sociale aktører kan profilere sig og
præsentere viden eller viden i udvikling om socialfaglige metoder og emner. Det foreslås, at
etablering vil ske som et pilotprojekt, hvor Odense Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. Region
Syddanmark med 0,5 mio. kr., Socialstyrelsen med 0,5 mio. kr. samt KKR Syddanmark med 1,5
mio. kr. (Fælleskommunalt Socialsekretariat). Peter Pietras orienterer.
Der var på mødet i Forretningsudvalget den 8. maj 2013 opbakning til dette projekt.
Bilag
Årsrapport for Fælleskommunalt Socialsekretariat 2012
Forslag til budget 2014 for Fælleskommunalt Socialsekretariat
Side 14 af 26

Socialfaglig Forum for dialog og viden udvikling

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum at;
•

Årsrapporten tages til efterretning

•

Budget for 2014 godkendes

•

Drøfte og tage stilling til forslag vedrørende et Socialfagligt Udviklingsforum

Beslutning
•

Socialdirektørforum tog årsrapporten til efterretning

•

Budget for 2014 blev godkendt til videre behandling

•

Der var opbakning fra Socialdirektørforum vedrørende et Socialfagligt Udviklingsforum
Der arbejdes videre med projektbeskrivelse mm. der skal godkendes i
Socialdirektørforum. Endvidere skal det kortlægges, hvad der allerede eksisterer af
lignende netværk.

10. Valg af ny repræsentant til den strategiske arbejdsgruppe
Baggrund
Henrik Kjær fra Svendborg Kommune har fratrådt hans stilling, og vil derfor udtræde fra den
strategiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum.
I Forretningsorden for den strategiske - og økonomiske arbejdsgruppe under
Socialdirektørforum står der følgende:
Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum udpege en
repræsentant, der skal overtage pladsen
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum udpeger en ny repræsentant til den strategiske
arbejdsgruppe
Bilag
Beslutning
Det blev besluttet, at de kommuner, der er interesserede i posten kontakter Fælleskommunalt
Socialsekretariat.
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11. Punkt fra Aabenraa Kommune: Strukturtilpasninger i Aabenraa Kommune
Baggrund
Aabenraa Kommune har med godkendelsen af masterplaner på handicap- og psykiatriområdet,
plejeboligplanen for ældreområdet og budget 2013 taget initiativ til en række omlægninger og
tilpasninger på handicap- og psykiatriområdet.

Igennem de seneste år har Aabenraa Kommune konstateret en øget efterspørgsel efter
botilbud i lokalområdet fra forskellige målgrupper. I tråd med den overordnede ambition i Den
sociale Rammeaftale 2013: ”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige
niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau” og med henblik på at
finde fagligt og økonomisk bærbare løsninger for tacklingen af den øgede tilgang omlægges og
tilpasses en række tilbud på det specialiserede område.
Struktur tilpasningerne i Aabenraa Kommune er beskrevet i vedlagte notat.

Indstilling
Der indstilles til at:
•

omlægninger for udviklingshæmmede tages til orientering

•

Bostedet Kliplev som højt specialiseret tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
godkendes, subsidiært at Socialdirektørforum er orienteret om etableringen af
Bostedet Kliplev som klyngetilbud

•

Botilbuddet Skovbo udvides med 3 pladser til 21 pladser plus 4 projektpladser
godkendes, subsidiært at den høje specialisering forbeholdes projektpladserne og at de
21 pladser i Botilbuddet Skovbo rubriceres som klyngetilbud

Bilag
Strukturtilpasninger i Aabenraa Kommune
Beslutning
-

Orienteringen om omlægninger til udviklingshæmmede blev taget til efterretning.

-

Bostedet Kliplev indgår som et klyngetilbud og indgår fremadrettet i
kategoriseringsprocessen.
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-

Botilbuddet Skovbo indgår som et klyngetilbud og indgår fremadrettet i
kategoriseringsprocessen.

12. Punkt fra Haderslev Kommune: Afgrænsning af myndighedsudøvelse ved optagelse på
boformer efter servicelovens § 110
Baggrund
Haderslev Kommune ønsker at drøfte private udbyderes muligheder for at udbyde pladser jf.
servicelovens § 110.
Private aktører og udbydere af pladsers adgang til at visitere til egne botilbud efter
servicelovens § 110. Adskillelse af behandlingsydelser efter sundhedsloven og serviceloven fra
tilbud om midlertidig ophold efter servicelovens § 110.
Serviceloven § 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til
personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og
som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra
offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
Der er en forpligtigelse til at tilbyde borgere, som er hjemløse eller vurderes som funktionelle
hjemløse – eksempelvis og ikke magter at bebo/ have ophold i deres egen bolig – ophold i
boform til midlertidig ophold.
Boformerne oprettes i henhold til servicelovens § 110 og betegnes sædvanligvis herberger,
forsorgshjem eller beskyttede pensionater. Der gælder et selvhenvender princip og det er
boformens leder, der visiterer ved ”døren”.
Der kan optages (danske stats-) borgere uanset kommunalt tilhørsforhold. Handlekommune i
fht. ydelser efter serviceloven er betalingskommune. Der kan af betalingskommunen hjemtages
statslig refusion på 50 % af opholdsprisen.
Boformerne drives traditionelt af så vel kommuner/Regioner som private organisationer
eksempelvis KFUM, Arbejder Adler etc. med driftsoverenskomst med myndighed – typisk
beliggenheds kommunen. Der er ikke blevet skelnet mellem offentlige boformer og private
boformer, når det gælder retsvirkningen af lederens afgørelser ved optagelse - eksempelvis når
det gælder stadfæstelse af myndighed medvirken i sager om refusion.
Der er gennem det seneste år i forbindelse med private botilbud efter Servicelovens § 107 –
primært døgnbehandlingssteder for misbrugere – blevet oprettet en række botilbud efter
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Servicelovens § 110. Disse tilbud er blevet godkendt af beliggenhedskommunerne og optaget
på Tilbudsportalen. Godkendelserne er ikke kædet sammen med driftsoverenskomster, hvor
kommunerne har udliciteret sin opgave, men er udelukkende kædet sammen med pågældende
behandlingssteders udvidelse af udbuddet af ydelser.
I Haderslev Kommune er et privat tilbud blevet godkendt både til ophold i henhold til
Servicelovens § 110 og til afgiftningsophold (til særlig forhøjet takst) ligeledes efter
Servicelovens § 110.
Da optagelse jf. Servicelovens § 110 stk. 3 sker efter afgørelse truffet af boformens leder, bliver
såvel de boformer, der agerer i henhold til overenskomst med en kommunal myndighed, som
de private boformer, som agerer ”på egen hånd” myndighedsudøvende. I et merkantilt sprog
kan man sige, de kan agere som både sælgere og købere af eget produkt. Det sidste i form af
kommunernes forpligtigelse til at betale for ydelser efter SL § 110 uafhængigt af at visitationen
er lagt udenfor kommunen.
Det anføres i ”Notat om afrusning i forbindelse med tilbud efter servicelovens § 110” af 10.
marts 2011 lavet af Socialministeriet (Socialt Udsatte, Civilsamfund og Familie) at
bestemmelserne i SL § 110 alene regulerer bodelen af tilbuddet, herunder de sygeafdelinger til
bl.a. afrusning, som i sin tid blev etableret efter bistandsloven. Afrusning er en sekundær ydelse
for en SL § 110 boform og således udelukkende understøttende i fht. bodelen. Det må derfor
med rimelighed forudsættes, at den støtte til afrusning, som måtte blive givet under ophold
efter SL § 110 er indeholdt i boformens tilbud i øvrigt. Afgiftningstiltag herudover må ses som
en ydelse, der visiteres til som del af en misbrugsbehandling eller som sundhedsydelse efter
Sundhedsloven.
Forretningsudvalget har drøftet punktet på mødet den 8. maj 2013. Forretningsudvalget
anbefaler, at problematikken rejses overfor KL og/eller Socialministeriet.

Indstilling
Der indstilles til at Socialdirektørforum:
•

drøfter hvordan der sikres korrekt og saglig myndighedsudøvelse hos autonome private
udbydere af ydelser efter servicelovens § 110?
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•

drøfter hvordan der sikres, at egentlige behandlingstilbud/ afrusningstiltag visiteret i
henhold til sundhedslovens § 141 og servicelovens § 101 ikke oprettes og drives efter
SL § 110 med visitering af boformens leder?

•

Tager stilling til anbefalingen om at rejse problematikken overfor KL og/eller
Socialministeriet

Bilag
Beslutning
Der var opbakning til anbefalingen.
Haderslev Kommune og Esbjerg Kommune sender en henvendelse til KL og/eller
Socialministeriet på vegne af de 22 kommuner.

13. Punkt fra Billund Kommune: Forespørgsel om elektronisk dagsorden
Baggrund
Billund Kommune ønsker en drøftelse i Socialdirektørforum om en evt. anvendelse af Ditmer
Edagsorden til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum, således at dagsordenen kan ses
via I-pad.
http://edagsorden.dk/

Forretningsudvalget har på mødet den 8. maj 2013 drøftet forespørgslen. Forretningsudvalget
anbefaler en anvendelse af Ditmer Edagsorden til publicering af dagsorden til
Socialdirektørforum.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller, at Socialdirektørforum drøfter, hvorvidt Ditmer Edagsorden
fremadrettet skal anvendes til publicering af dagsorden til Socialdirektørforum.

Bilag
Beslutning
Punktet udsættes til næste møde.

14. Punkt fra Region Syddanmark: Lukning af ”Aktivitetstilbud for pædagogisk rehabilitering”
under ”Afdeling for Traume- og Torturoverlevere”
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Baggrund
Regionen ønsker senest pr. 31. december 2013 at lukke tilbuddet ”Aktivitetstilbud for
pædagogisk rehabilitering” under ”Afdeling for Traume- og Torturoverlevere”, det tidligere
”Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge”. Tilbuddet er et aktivitetstilbud under SEL
§ 104 med 12 pladser. Tilbuddet ønskes lukket på grund af manglende efterspørgsel. I første
kvartal af 2013 har belægningen været 47 %, og det økonomiske grundlag for tilbuddet er
derfor ikke længere til stede. Forslaget er ultimo april sendt til høring hos brugerkommunerne.

Region Syddanmark anmoder om: At Socialdirektørforum godkender lukning af ”Aktivitetstilbud
for pædagogisk rehabilitering” under ”Afdeling for Traume- og Torturoverlevere”
Forretningsudvalget har drøftet punktet på mødet den 8. maj 2013, og har efterfølgende sendt
følgende spørgsmål til Region Syddanmark:
1) Det skal sikres, at ingen borgere kommer i klemme ved en evt. lukning. Hvilke
overvejelser er der gjort ift. hvad skal der ske med de tilbageværende borgere på
tilbuddet samt fremtidig efterspørgsel?
2) Er der en forpligtelse ud over Syddanmark?
3) Er der et underskud ved en evt. lukning af tilbuddet- og i givet fald hvor stort er
underskuddet?

Jacob Stengaard Madsen orienterer.

Indstilling
Der ønskes stillingtagen til Region Syddanmarks anmodning om, at godkende lukning af
”Aktivitetstilbud for pædagogisk rehabilitering” under” Afdeling for Traume- og
Torturoverlevere”

Bilag
Beslutning
Region Syddanmark oplyste på mødet, at der er taget hånd om de borgere, der er på stedet.
Region Syddanmark fremskynder lukning til juli 2013. Der forventes et akkumuleret underskud
på ca. 27.000. kr. Socialdirektørforum godkendte lukningen.

Side 20 af 26

15. Orienteringspunkter fra Regions Syddanmark
a) Status på Nyborgskolen
Region Syddanmark samt KL har hver i sær rettet henvendelse til Ministeriet for Børn og
Undervisning i forhold til, hvordan et underskud på et landdækkende tilbud skal finansieres.
Der er endnu ikke modtaget svar. På mødet i Kontaktudvalget den 24. april aftalte man at rette
fælles henvendelse til ministeriet vedr. regelgrundlagt for dækning af underskuddet samt vedr.
de økonomisk ulige vilkår i forhold til Castbjerggaard. Der var desuden enighed om, at det i regi
af samarbejdet i Fælles Fokus i Syddanmark bør drøftes de fælles spilleregler i forhold til
økonomistyring samt håndtering af underskud.
Regionsrådet forventes i maj 2013 at behandle forslaget om at lukke Nyborgskolen, samt om at
etablere en alternativ løsning, der sikrer, at regionen lever op til sit forsyningsansvar overfor
den lille gruppe af unge, der fortsat har behov for et specialtilbud.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om planlægningsgrundlaget for det
fremadrettede tilbud til målgruppen af hørehæmmede unge i regionalt regi.

Regionen vil desuden, i samarbejde med udvalgte kommuner, undersøge mulighederne for at
etablere en løsning, hvor tjenestemænd udfører konsulentydelser for kommuner til opgaver
svarende til de opgaver, de i dag løser på Nyborgskolen. Der vil blive givet en mundtlig status på
denne dialog på mødet

Bilag
Nyborgskolen Socialdirektørforum 23. maj
b) Status på dækning af underskud på Kastaniely
Kastaniely er lukket helt ned i januar 2013. Underskuddet bliver ca. 19,7 mio. kr. Der er på
foranledning af Socialdirektørforum udarbejdet en udredning af økonomien på Kastaniely. På
baggrund af udredningen foreslås det, at Region Syddanmark dækker det underskud, der er
opstået i sidste halvår 2010, 2011 og 2012, da det vurderes at underskuddet skyldes
utilstrækkelig kapacitetstilpasning. Dækning af underskuddet efter lukningen af Kastaniely har
været drøftet i Socialdirektørforum, kommunaldirektørkredsen, KKR samt senest i
Kommunekontaktudvalget den 24. april 2013. Regionen har i processen gjort opmærksom på
de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for regionernes finansiering.
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Ved Kommunekontaktudvalgets drøftelse af håndteringen af underskuddet på Kastaniely blev
det aftalt, at Region Syddanmark yderligere undersøger muligheden for, at regionen finansierer
10 mio. kr. af underskuddet.
Bilag:
Status på dækning af underskud på Kastaniely 23. maj

c) Orientering vedr. Specialskolen Storebælt
Regionen vurderer, at grundlaget for skolens drift er så usikkert, at regionen har indledt dialog
med relevante parter om Specialskolens fremtid. Specialskolen er oprindelig ved
kommunalreformen i 2007 overført til Nyborg kommune, men drives af regionen efter en
driftsoverenskomst. Specialskolen Storebælt er en såkaldt ”skal”-institution, der ikke er
omfattet af rammeaftalen, hvorfor beslutningen om lukningen af skolen træffes af Nyborg
Kommune. Tidshorisonten for lukning af skolen besluttes efter afklaring med alle de
involverede kommuner, ud fra det enkelte barns situation.
En overordnet fælles tids- og procesplan for arbejdet frem til opsigelse af driftsaftalen med
regionen og lukning af Specialskolen Storebælt er under udarbejdelse og vil ske i et samarbejde
mellem Nyborg Kommune og regionen

Bilag
Specialskolen Storebælt

d) Regnskab 2012 – Sociale tilbud i Region Syddanmark
Region Syddanmark har tilsendt Socialdirektørforum Regnskab 2012 for de sociale tilbud i
Region Syddanmark. Af materialet fra Region Syddanmark fremgår det bl.a. at:
Det samlede resultat for Regnskab 2012 er et driftsoverskud på 12,3 mio. kr. Fratrukket
efterreguleringer vedr. tidligere år og ekstraopkrævninger i forbindelse med lukning af tilbud er
der netto tale om et overskud i 2012 på 6,5 mio. kr. hvilket er et særdeles tilfredsstillende
resultat, og væsentligt bedre end forventet.
Det samlede akkumulerede resultat for perioden fra 2007 til 2012 er herefter et samlet
underskud på 15,8 mio. kr.
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Forretningsudvalget har på baggrund af drøftelse på mødet den 8. maj 2013 sendt en
forespørgsel til Region Syddanmark om en status på økonomien på "det tidligere
Strandvænget" herunder økonomien vedr. bygningerne. Forespørgslen skyldes, at der på det
seneste møde i KKR og Kontaktudvalget har været udtrykt en bekymring vedr. gælden på "det
tidligere Strandvænget".

Jacob Stengaard Madsen orienterer på mødet.

Bilag
Socialdirektørforum apr13 - Regnskab 2012
Regnskab 2012 - finansiering af akk-resultat
Åbningsbalance 2013 - drift - centeropdelt

e) Orientering om ny takststruktur på Region Syddanmarks centre
Region Syddanmark har i foråret 2013 iværksat et udviklingsarbejde med henblik på at
gennemføre en ny takststruktur på de regionale tilbud.
Den nye takststruktur planlægges gennemført på to centre fra 1. januar 2014, henholdsvis
Center for Senhjerneskade og Specialcenter for voksne med Handicap. Herefter er det målet, at
takststrukturen gennemføres på de øvrige centre fra 1. januar 2015.

Arbejdet med udvikling af ny takststruktur uddybes på mødet.

Bilag
Ny takststruktur på Region Syddanmarks centre

f)

Orientering om ændring af takst på Specialcenter for Voksne med Handicap

Regionen har opdaget en teknisk fejl i takstberegningen for ydelsen Grønnebæk, Kompasrosen
under Specialcenter for Voksne med Handicap. Fejlen vedrører for meget - i alt 180.000 kr. –
indregnet efterregulering af underskud fra 2011. Taksten i 2013 nedsættes på denne baggrund
til 2.146 kr. pr. døgn mod den nuværende takst på 2.202 kr. pr. døgn. Ændringen er med
virkning fra 1. januar 2013 og implementeres medio maj 2013. Betalingskommunerne
orienteres primo maj 2013.
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g) Årsrapport samråd og tilsyn
Orientering om Årsrapport 2012 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i
Syddanmark.
Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheden om retsfølger for
udviklingshæmmede lovovertrædere, og det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at
de udviklingshæmmede, der har fået dom, overholder dommens vilkår, ikke begår ny
kriminalitet, samt sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Årsrapporten viser en tendens
til stigning i antal sager for Samrådet (183 sager i 2012 mod 173 i 2011) samt domfældte
borgere i tilsyn (167 personer i 2012 mod 156 i 2011).
Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets
vurdering også i 2012 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.
Samrådet er finansieret af kommunerne i Syddanmark – i 2012 med 0,628 kr. pr. indbygger. I
forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der
føres tilsyn med.
Bilag
Årsrapport 2012 tilsyn og samråd
Beslutning
Følgende orienteringspunkter udskydes til næste møde:
-

Status på Nyborgskolen

-

Status på dækning af underskud på Kastaniely

-

Regnskab 2012 – Sociale tilbud i Region Syddanmark

-

Orientering om ny takststruktur på Region Syddanmarks centre
Der var herunder et forslag til, at det kan være et udviklingsprojekt for den økonomiske
arbejdsgruppe at arbejde videre med takstpakker.

16. Andre orienteringspunkter
a) FØP rammeaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark
Førtidspensions- og flexjobreformen betyder blandt andet, at der skal etableres
rehabiliteringsteams med en sundhedskoordinator fra regionen i alle kommuner, ligesom der
skal oprettes en klinisk funktion i hver region til at bistå rehabiliteringsteamene.
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Der er nedsat en forhandlingsgruppe mellem regionen og kommunerne for skabe fælles
enighed om, hvordan ansvarsfordelingen, økonomien, kommunikationen og organiseringen af
opgaven skal være.
Der har været et godt forhandlingsforløb med en god fælles forståelse af opgaven.
Kommunerne og regionen er enige om hensigterne med reformen og er i god dialog om en
fælles samarbejdsaftale til at lægge til grund for den enkelte kommunes aftale med regionen.
Der er senest holdt et forhandlingsmøde den 7. maj 2013, hvor man bl.a. er enedes om at:

•

Regionen organiserer sundhedskoordinatorerne og klinisk funktion fra Friklinikken i
Give i Vejle kommune

•

Da der er en række ubekendte om, hvor mange personer kommunerne sender i
rehabiliteringsteamsene, opbygger regionen sin forventede kapacitet igennem en
indkøringsfase

•

Samarbejdsaftalen sigter på en fleksibel model, bl.a. hvor kommunernes forventede,
årlige træk på sundhedskoordinatorerne justeres hver tredje måned

•

Sundhedskoordinatorerne skal være behjælpelig i de løbende sager, når der er behov
for helbredsmæssig sparring og indhentelse af helbredsoplysninger

•

Kommunerne og regionen ønsker dertil en differentieret tilgang til ydelserne fra klinisk
funktion, som leverer rådgivning og vurdering til en gennemsnitspris på op til 14.000,kr. pr. sag. Det vil sige inklusiv alle nødvendige vurderinger og eventuelle
speciallægeattester vedrørende den enkelte borger

•

Ud fra en dialog med alle kommuner laver regionen en samlet plan for
sundhedskoordinatorernes deltagelse i kommunerne med henblik på en effektiv
udnyttelse af tid og ressourcer

•

EG Mediconnect er valgt til at levere en hensigtsmæssig it-løsning til kommunikation
mellem alle relevante parter. EG forventer at kunne gå i test medio juni og være klar til
drift 1. juli 2013. Udvikling og drift for kommunernes del finansieres af eksisterende
licensbetalinger til Mediconnect

•

EG Mediconnect kontakter alle 22 kommuner og regionen for den konkrete integration

•

Der følges op på aftalen i Syddanmark, herunder om økonomi, ressourceforbrug og
kapacitet
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En afslutning af forhandlingerne afventer dog stadig det endelige standardkontraktforslag fra
Arbejdsmarkedsstyrelsen. Sidste forhandlingsmøde afholdes den 4. juni, hvor aftalen gøres
færdig og vil blive sendt ud til alle kommuner umiddelbart efter mødet. Aftalen skal godkendes
i alle kommuner senest 1. juli 2013.

Aftalen drøftes på mødet mellem kredsen af kommunaldirektører den 31. maj og i KKR
Syddanmark den 11. juni.
Der skal indgås aftaler mellem regionen og den enkelte kommune.
b) Esbjerg Kommune ”Projekt Tarp” – et nyt specialiseret aflastningstilbud og
botræningstilbud til børn og unge
Esbjerg Kommune opretter pr. 1/1 2015 et nyt specialiseret aflastningstilbud og
botræningstilbud til børn og unge.

Aflastningstilbuddet (ca.10-12 pladser):
Børn og unge i alderen 0 – 18 år med varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner,
spændende over en bred målgruppe med svært multihandicappede til forholdsvis
velfungerende børn og unge.
Botræningstilbuddet (ca.8 pladser):
Unge med varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, der har særlige behov for
udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Bilag
Projekt Tarp specialiseret aflastnings- og botræningstilbud til børn og unge

17. Eventuelt og næste møde
Eventuelt: Døgnseminar den 19-20. september fra klokken 12.00-12.00 bliver på Hotel Gl. Avernæs,
Helnæsvej 9, 5631 Ebberup.
Næste møde: Næste møde er den 28. juni 2013 i Fredericia
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