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1. Godkendelse af referat
Beslutning
Assens Kommune havde en kommentar til referatet ift. den nye centerstruktur i Region
Syddanmark. Assens Kommune er ikke enige i modellen om, at der indenfor centrene kan
ske flytning af midler således, at et overskud på et tilbud kan dække et underskud på et
andet tilbud indenfor samme center.
Region Syddanmark gjorde opmærksom på, at de vil følgende de gældende regler.
Det blev drøftet, at den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum skal
undersøge om Styringsaftalen tager hensyn til den nye centerstruktur, eller om der skal
foretages justeringer i Styringsaftalen på denne baggrund, se punkt 4. Ligeledes blev det
drøftet, at den økonomiske arbejdsgruppe ser nærmere på de økonomiske konsekvenser af
Region Syddanmark nye centerstruktur, se punkt 7.

2. Orientering fra KKR
Beslutning
Filip Dalengaard orienterede fra sidste møde i KKR, hvor Faaborg Midtfyn orienterede om
det nye socialtilsyn. Derudover blev Odense Kommune udpeget som den kommune, hvor
det nye børnehus skal ligge. Der vil desuden være en satellit i Esbjerg Kommune.

3. Udviklingsstrategien 2014
Baggrund
Udviklingsstrategien for 2014 er klar til godkendelsesprocessen. Omdrejningspunktet for
Udviklingsstrategien 2014 er samarbejde og en beskrivelse af de mange
samarbejdsprojekter, der allerede er i gang i Syddanmark, samt fokus på implementering af
disse.
Temaer i Udviklingsstrategien 2014 er;
-

Ministertema om tilsyn og godkendelse

-

Effektbaserede takster

-

Velfærdsteknologi
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I forhold til indberetninger af tendenser og behov til brug for Udviklingsstrategien, er der
kommuner der kun delvist har besvaret. Dette er følgende kommuner:
Faaborg Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Esbjerg Kommune.
Region Syddanmark har besvaret særskilt skema omkring de lands- og landsdelsdækkende
tilbud samt de tendenser og behov de ser fra et leverandør perspektiv.

Udviklingsstrategien 2014 skal godkendes i KKR den 15. april.

Bilag
3a_Udkast til Udviklingsstrategien 2014
3b_Udkast til Bilag til Udviklingsstrategien 2014
3c_ Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at anbefale KKR at
Udviklingsstrategien 2014 godkendes.
Beslutning
Socialdirektørforum ønsker et andet ord end effektbaserede takster til temaet om samme.
Indholdet i initiativet er fint. Det nye navn bliver; Takster som understøtter målet med
indsatsen.
I forhold til temaet omkring velfærdsteknologi ønskes der en mindre defensiv formulering,
da man i Syddanmark er ret langt på dette område. Fokus skal være på at styrke
anvendelsen af velfærdsteknologi. Der arbejdes med formuleringen i afsnittet.
I forhold til ambitionen er der ønske om, at afsnittet omkring fokus på borgeren og
samarbejde omkring fokus på kvalitet kommer først i afsnittet. Socialsekretariatet arbejder
videre med formuleringerne og opbygningen i afsnittet uden at ændre på selve ambitionen.
I bilaget, hvor temaet om borgere med en dobbeltbelastning er beskrevet, ønskes der en
uddybning. Socialsekretariatet tilføjer noget om de udfordringer, der er i forhold til dette.
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På side 9, står ” På denne måde kan man følge særlige områder tæt og agere på en
eventuelt uhensigtsmæssig udvikling”. Det skal præciseres, at det drejer sig omd styringen
Socialsekretariatet retter de aftalte afsnit til inden udkastet sendes til godkendelse i KKR.
Det endelige udkast sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne efter møde i
Kontaktudvalget den 25. april. Socialsekretariatet sender et udkast ud til kommunerne og
regionen, så høringsprocessen i forskellige råd og udvalg kan starte før, med den
bemærkning om, at der kan ske (mindre) rettelser inden den endelige udgave kommer ud.

4. Første drøftelse af Styringsaftalen 2014
Baggrund
Styringsaftalen på det sociale område omhandler økonomi- og kapacitetsudviklingen og
skal bl.a. indeholde aftaler om udviklingen i taksterne for de omfattede tilbud.

Eksempelvis er der tidligere aftalt en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale
tilbud på 2 % i 2011 og yderligere 3 % i 2012. 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 under Socialdirektørforum har drøftet en evt. ny
takstaftale til Styringsaftalen 2014 og har foreslået følgende:
Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst.

Forretningsudvalget har på denne baggrund foreslået følgende:
-

Taksterne for 2014 på det specialiserede socialområde i Syddanmark må ikke stige.

-

Kommunerne og regionen i Syddanmark er enige om, at der kontinuerligt arbejdes
mod en høj omkostningseffektivitet.

Det bør i den forbindelse drøftes:
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a. om anbefalingen i givet fald skal inkludere pris- og løn fremskrivning. Dvs. om
det skal anbefales, 1) at taksterne maximalt må være på samme niveau som
taksterne i 2013 eller 2) om det skal anbefales at taksterne maximalt må
fremskrives med pris- og lønfremskrivningen (så der opnås nulvækst)
b. om anbefalingen i givet fald skal være på driftsherre-, tilbuds- eller
ydelsesniveau

Det foreslås, at der som en del af Styringsaftalen udarbejdes en analyse over udviklingen i
taksterne 2013 til 2014.

Punktet vil blive behandles på mødet i Kommunaldirektørkredsen den 5. april 2013 samt
mødet i KKR den 15. april 2013.

Bilag

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum:
-

drøfter forslaget til en ny takstaftale herunder;
o om anbefalingen i givet fald skal inkludere pris- og løn fremskrivning.
o om anbefalingen i givet fald skal være på driftsherre-, tilbuds- eller ydelsesniveau

-

drøfter, om der til Styringsaftalen 2014 skal iværksættes nye initiativer

Beslutning
Socialdirektørforum drøftede en evt. takstaftale for taksterne 2014 og var enige i følgende
anbefaling/henstilling:
Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst.

Der var enighed om, at anbefalingen går på driftsherreniveau.
Socialdirektørforum ønsker, at den økonomiske arbejdsgruppe skal undersøge
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mulighederne for at udarbejde en analyse af det samlede udgiftsniveau, der kan supplere
takstanalysen.
Socialdirektørforum ønsker, at den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum
skal undersøge, om Styringsaftalen tager hensyn til den nye centerstruktur, eller om der
skal foretages justeringer i Styringsaftalen på denne baggrund.
Region Syddanmark orienterede om, at de arbejder hen imod at sænke taksterne.

5. Drøftelse af, om en ændret lønfremskrivning for 2013 skal have konsekvens for taksterne
for 2013
Baggrund
Der er kommet et ændret lønskøn for 2013, således, at lønninger kun forventes at stige
med 0,56 % mod 1,44 %, da taksterne for 2013 blev beregnet. De reelle udgifter ved driften
af tilbuddene skulle således blive tilsvarende mindre, og spørgsmålet er, hvorvidt dette skal
have betydning for taksterne for 2013 eller om det skal indgå i efterreguleringen.
Såfremt taksterne skal reduceres i 2013, svarer det til en reduktion på cirka 0,7 % - med en
lønandel på taksterne på cirka 80 %. Dette betyder f.eks. at en takst på 2.000 kr. skal
reduceres til 1.984 kr. Med et budgetvolumen på omkring 3,0 mia. kr. vil det samlet blive
en reduktion på omkring 21 mio. kr. i 2013. Det er selvfølgelig ikke uden administrativt
arbejde at gøre dette, men det vurderes at den enkleste løsning vil være, at nedskrive alle
takster med 0,7 %. Der behøves ikke en ny indberetning til Fælleskommunalt
socialsekretariat, men taksterne skal indberettes på ny til Tilbudsportalen, samt der skal
ske en regulering af afregningen. Det vil ligeledes muligvis kræve en ny politisk
godkendelse af taksterne i de enkelte kommuner.
Alternativet er at fortsætte med uændrede takster. Det betyder, at de faldende
omkostninger vil komme med i efterreguleringen af taksterne for 2015, såfremt de
samlede omkostninger for driften tilpasses de lavere lønstigninger.
Den økonomiske arbejdsgruppe er blevet forelagt problemstillingen om, hvorvidt en
ændret lønfremskrivning for 2013 skal have konsekvens for taksterne for 2013. Den
økonomiske arbejdsgruppe finder det hensigtsmæssigt, at alle udbydere enten fastholder
taksterne eller reducerer taksterne med 0,7 %.
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Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager en fælles stillingtagen til:
1. om taksterne for 2013 skal fastholdes, så de faldende lønomkostninger håndteres
via efterregulering til taksterne for 2015
2. om alle taksterne skal nedskrives med 0,7 %.

Beslutning
Der anvendes forskellig praksis hos de forskellige udbydere. Det blev drøftet, at det er op til
den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan differencen mellem de budgetterede
og reelle lønomkostninger håndteres. Man er dog opmærksom på problemstillingen ude i
de enkelte kommuner og regionen.

6. Kastaniely
Baggrund
Region Syddanmark anmodede den 15. december 2011 Socialdirektørforum om at
godkende lukning af tilbuddet Kastaniely. Det blev på samme møde besluttet at nedsætte
en taskforce med kommunale og regionale repræsentanter, der skulle analysere det
fremtidige behov for tilbud til målgruppen og komme med forslag til, hvordan dette behov
dækkes bedst muligt.

Socialdirektørforum besluttede på mødet den 1. marts 2012, på baggrund af analyse af
taskforcegruppen, at der ikke skulle oprettes et nyt tilbud, når Kastaniely ville lukke ultimo
2012. Det blev på samme møde aftalt, at der kunne ske en udredning af økonomien på
Kastaniely via ekstern revision, herunder revisionsfirmaet Deloitte, hvor en kommunal
repræsentant fra taskforcegruppen (fra Odense Kommune) ville indgå i udredningen. Der er
på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat vedrørende den økonomiske udvikling på
Kastaniely fra 2007 til 2011.
Notatet afsluttes med forslag om følgende fordeling af underskud på Kastaniely:
•

underskud for sidste halvår 2010, 2011 og 2012 fordeles blandt kommunerne
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•

den resterende del af underskuddet afholdes af Region Syddanmarks formue.

Bilag
Den økonomiske udvikling på Kastaniely fra 2007 til 2011
Indstilling
Der indstilles til, at
-

Socialdirektørforum drøfter punktet, herunder forslaget om, at underskud for sidste
halvår 2010, 2011 og 2012 fordeles blandt kommunerne, mens den resterende del
af underskuddet afholdes af Region Syddanmarks formue.

-

Sagen fremsendes til Kommunaldirektørkredsen til videre behandling

Beslutning
Socialdirektørerne drøftede sagen. Socialdirektørerne indstiller til
Kommunaldirektørkredsen, at sagen drøftes og at mulighederne for: at underskud for sidste
halvår 2010, 2011 og 2012 fordeles blandt kommunerne, mens den resterende del af
underskuddet afholdes af Region Syddanmarks formue afklares. Endvidere blev det
drøftet, at det skal afklares, hvorvidt et eventuelt overskud ved salg af jord og bygninger
kan inddrages ift. dækning af underskuddet.
Jacob Stengaard Madsen støtter ikke indstillingen omkring dækning af underskuddet, idet
han mener, at det rent lovgivningsmæssigt ikke kan lade sig gøre.
Der var et ønske om, at den økonomiske arbejdsgruppe ser nærmere på principper ift. om
salg af jord og bygninger bør indgå i opgørelsen i forbindelse med lukning af et tilbud.
Derudover blev det drøftet, at der fremadrettet er fokus på gennemsigtighed, så man ikke
kommer ud i lignende situationer.
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7. Opfølgning på Region Syddanmarks økonomi
Baggrund
Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 12. oktober 2012 besluttet, at der vil være en
kontinuerlig opfølgning på økonomien på Region Syddanmarks tilbud på møder i
Socialdirektørforum.

Forretningsudvalget har på mødet den 1. marts 2013 foreslået, at Socialdirektørforum på
møderne i Socialdirektørforum, temasætter, hvad den økonomiske arbejdsgruppe under
Socialdirektørforum skal udarbejde af analyse(r) til det næste møde i Socialdirektørforum
på baggrund af økonomiske nøgletal fra Region Syddanmark.

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter forslaget
o Såfremt Socialdirektørforum støtter forslaget, indstilles der til, at tema til
næste møde i Socialdirektørforum drøftes.
Beslutning
Socialdirektørforum mener, at det er vigtigt at se de mulige økonomiske konsekvenser ved
den nye centerdannelse. Der er ønske til, at den økonomiske arbejdsgruppe ser nærmere
på dette. Der var opbakning til, at der på møder i Socialdirektørforum er et punkt, hvor
Socialdirektørforum temasætter, hvis der er punkter af økonomisk/ juridisk karakter på det
specialiserede socialområde i Syddanmark, som de ønsker at den økonomiske
arbejdsgruppe skal undersøge nærmere.
Jacob Stengaard Madsen bemærkede, at han er uenig i punktets udformning om, at det
kun er Region Syddanmarks økonomi, der skal følges tæt. Han vil gerne redegøre for
økonomien på Region Syddanmarks tilbud, men stiller sig uforstående overfor, at den
økonomiske arbejdsgruppe skal udrede regionens økonomi.
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Punkter fra Region Syddanmark
8. Situationen på Nyborgskolen
Baggrund
Region Syddanmark orienterede på Socialdirektørforum den 8. januar 2013 om status for
Nyborgskolen heraf fremgik det blandt andet, at det forventede akkumulerede underskud
på Nyborgskolen forventes at udgøre 8,6 mio. kr. ved udgangen af 2012. Region
Syddanmark afventede dengang svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning ift. spørgsmål
om, hvorledes en nedlukning af Nyborgskolen, som er et landsdækkende tilbud, i givet fald
skal finansieres. Medmindre der kommer afklaring på en finansiering af det aktuelt
akkumulerede underskud samt løsning af problemet med finansiering af tjenestemænd på
rådighedsløn, anser regionen en lukning af Nyborgskolen som det eneste realistiske
scenarie.
Region Syddanmark har efter sidste møde i Socialdirektørforum modtaget svar fra
Ministeriet for Børn og Undervisning, se bilag.

Region Syddanmark har på denne baggrund udarbejdet vedlagte notat.
Det fremgår bl.a. af notatet, at det forventede akkumulerede underskud ved en lukning i
juli 2013 vil være på ca. 29 mio. kr. alene for lønudgifterne.

Region Syddanmark har i notatet opstillet tre mulige scenarier:
1. Lukning ved skoleårets afslutning i juli 2013
2. En videreførsel af Nyborgskolen
3. Alternative muligheder
Regionen foreslår, at Nyborgskolen lukkes med udgangen af indeværende skoleår, og at
det i forlængelse heraf overvejes, om der er muligheder for i et andet regi at tilgodese de
unge som ved en lukning lades uden et relevant tilbud.

Der er i denne sag to vigtige problemstillinger; en faglig del og en økonomisk del.
Faglig:
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Det skal sikres, at der også fremadrettet er et kvalificeret tilbud til denne målgruppe.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det er en mulighed, at anvende ”Notat om
sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed”. Nyborgskolen står på listen over
tilbud, der kan tildeles en særlig opmærksom. Notatet opstiller et forslag til proces for
iværksættelse af særlig opmærksomhed på konkrete sociale tilbud, der er i risiko for
lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed i Syddanmark.
Økonomisk:
Det er via Koordinationsforum under KL aftalt, at KL retter henvendelse til Ministeriet for
Børn og Undervisning i forhold til, hvordan et underskud på et landdækkende tilbud skal
finansieres, idet det vurderes, at der kan være flere mulige scenarier. Dette skyldes bl.a. at
Nyborgskolen både er omfattet af bekendtgørelsen for de lands- og landsdelsdækkende
tilbud (herunder objektiv finansiering) og bekendtgørelse for rammeaftaler. Endvidere er
Nyborgskolen omfattet af bekendtgørelse for specialundervisning.

Forretningsudvalget støtter Region Syddanmarks forslag om at lukke Nyborgskolen.
Forretningsudvalget finder det utilfredsstillende, at Region Syddanmark ikke har
kapacitetstilpasset tilstrækkeligt, samt at Region Syddanmark ikke har kunnet finde en
tilfredsstillende løsning for de tjenestemandsansatte. Der er en forventning fra
socialdirektørerne om, at dette ikke sker igen.

Jacob Stengaard Madsen orienterer
Bilag
8a: Nyborgskolen Socialdirektørforum marts 2013
8b: Bilag A_Nyborgskolen- Finansiering af underskud
8c: Svarbrev fra Ministeriet for Børn og Undervisning

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at det, på baggrund af vigende behov
for pladser på Nyborgskolen, støtter Region Syddanmarks forslag om, at de lukker
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Nyborgskolen. Endvidere anbefaler Forretningsudvalget, at Region Syddanmark afklarer,
hvad der skal ske med de borgere der i dag er på Nyborgskolen.

Beslutning
Jakob Stengaard Madsen orienterede om situationen på Nyborgskolen.
Socialdirektørforum drøftede de mulige kommende scenarier, både i forhold til skolens
drift, men også den økonomiske situation, og hvordan underskuddet kan håndteres.
Socialdirektørforum besluttede at:
1. Støtte at Region Syddanmark lukker Nyborgskolen
2. Det ønskes, at Region Syddanmark hurtigst muligt iværksætter en afklaring af det
fremadrettede behov for et tilbud til målgruppen, samt hvad der skal gøres for de
10 børn og unge, der anvender Nyborgskolen. Idet det er et landsdækkende tilbud,
er det Region Syddanmark, der skal arbejde videre med dette.

9. Forslag til etablering af pladser til mennesker med en spiseforstyrrelse
Baggrund
Region Syddanmark oplever en stigende efterspørgsel på pladser til unge med en
spiseforstyrrelse og har med den baggrund forslag om etablering af flere pladser til
mennesker med en spiseforstyrrelse.
I efteråret 2012 modtog Syrenparken (Pomonahuset) henvendelser fra 2 forskellige
kommuner i Region Syddanmark, som mangler pladser til unge med en spiseforstyrrelse.

Disse to kommuner er henholdsvis Vejle Kommune og Kolding Kommune.
Socialsekretariatet har kontaktet Vejle og Kolding Kommuner for en udspecificering af deres
behov. Kolding Kommune har meldt tilbage, at de ikke har et øget behov for pladser til
målgruppen. Vejle Kommune kan heller ikke genkende, at der er et behov for flere pladser
til spiseforstyrrede.
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I indmeldingerne om tendenser og behov til Udviklingsstrategien 2014 er der én kommune,
Sønderborg Kommune, der har indmeldt en stigende tendens til spiseforstyrrede, og at der
er behov for tilbud til målgruppen. Sønderborg Kommune har meldt tilbage til
Socialsekretariatet, at de ser en stigning i behov for tilbud til spiseforstyrrede, men at dette
er noget de vil løse indenfor egne rammer.

Bilag
9: Spiseforstyrrede - Socialdirektørkredsen 14.3

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der foretages en kortlægning af
udbuddet af tilbud til målgruppen i Syddanmark, inden Socialdirektørforum tager stilling til
Region Syddanmarks ønske, om opnormering af pladser til spiseforstyrrede.

Beslutning
Der blev besluttet, at behovet for pladser til spiseforstyrrede undersøges nærmere inden
beslutningen træffes. Socialsekretariatet undersøger dette.

10. Ønske fra Region Syddanmark om at konvertere yderligere døgnpladser efter
Servicelovens § 108 til pladser efter Servicelovens § 107
Baggrund
På møde i Socialdirektørforum 1. marts 2012 fik Region Syddanmark godkendt ønske om at
kunne konvertere § 108 pladser(længerevarende ophold) til § 107 pladser (midlertidig
ophold) på udvalgte sociale tilbud, hvis der var efterspørgsel herefter.
Baggrunden herfor var, at der var konstateret en efterspørgsel fra flere kommuner på netop
§ 107 pladser, som Region Syddanmark ønskede at imødekomme.
Før godkendelsen i Socialdirektørforum tilbød kun bodelene under Nyborgskolen og Center
for Høretab, Egelys projektafdeling, Pomonahuset, afdeling under Syrenparken,
Flydedokken, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, samt Kollegiet, afdeling
under Teglgårdshuset § 107 pladser.
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De regionale tilbud der meldte tilbage, i foråret 2012, at de ønskede mulighed for
konvertering var:
· Autismecenter Holmehøj (personer med udviklingsforstyrrelser)
· Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (senhjerneskadede)
· Center for Misbrug og Socialpsykiatri (sindslidende)
· Holtegården (sindslidende)
· Syrenparken (sindslidende)
· Teglgårdshuset (sindslidende)
· Bognæs (udviklingshæmmede)
· Skovhuse (udviklingshæmmede)
· Sydbo (udviklingshæmmede)
· Bøge Allé 16 (udviklingshæmmede - domfældte)
· Grønnebæk (udviklingshæmmede - domfældte)
· Østruplund (udviklingshæmmede - domfældte)
Efterfølgende har Region Syddanmark omlagt sociale tilbud til 8 centre med afdelinger
under sig. For at sikre en større fleksibilitet og bedre mulighed for at imødekomme de
ydelser, der efterspørges af kommunerne anmoder regionen derfor om godkendelse i
socialdirektørforum af, at regionen kan indskrive midlertidigt efter § 107 på de afdelinger
under centrene, der ikke allerede nu er godkendt til at kunne konvertere til § 107, når en
kommune efterspørger en § 107 plads frem for § 108 plads. Det samlede pladstal på
centrene vil være uændret. Indskrivningerne efter § 107 vil ikke påvirke
døgntaksten, serviceniveauet, eller beboernes egenbetaling, idet der som udgangspunkt
ikke er tale om borgere med et mindre støttebehov end de, der aktuelt er indskrevet i et §
108 tilbud. Regionen anmoder om, at muligheden for ovennævnte praksis træder i kraft fra
15. marts 2013.
Bilag

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at henvendelsen fra Region Syddanmark drøftes med
henblik på en beslutning.
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Beslutning
Socialdirektørforum besluttede at imødekomme Region Syddanmarks anmodning om, at
regionen kan indskrive midlertidigt efter § 107 på de afdelinger under centrene, der ikke
allerede nu er godkendt til at kunne konvertere til § 107, når en kommune efterspørger en §
107 plads frem for § 108 plads. Socialdirektørforum ønsker, at den økonomiske
arbejdsgruppe undersøger nærmere, hvorvidt taksten kan forblive den samme, når der
konverteres fra § 108 til § 107.

11. Forslag om konvertering af overbelægning til normerede pladser på Center for
Senhjerneskade, afdeling Kingstrup
Baggrund
Region Syddanmark oplyser at, der på senhjerneskadeområdet, i 2012, har været en del
henvendelser om pladser til regionens afdelinger Kingstrup og Dansk Røde Kors Bo- og
Dagcenter om pladser, der ikke har kunnet imødekommes, enten på grund af fuld
belægning eller som følge af, at borgerne har haft så massive plejebehov, at de ikke har
været velplacerede på tilbuddet.
Der har herunder været flere henvendelser omkring pladser til unge med meget komplekse
problemstillinger til Kingstrup. Flere kommuner har haft akut behov for hjælp omkring
disse borgere og aktuelt er der to i overbelægning, hvoraf den ene borger er visiteret fra
andet døgntilbud til senhjerneskadede, hvor borgeren ikke har kunnet rummes, samt
yderligere en henvendelse fra en kommune, der gerne ser, at der etableres en pavillon til
yderligere overbelægning. På den baggrund foreslår regionen, at overbelægningen på
Kingstrup konverteres til yderligere fire normerede pladser, der kan anvendes fleksibelt
efter §108 eller §107. (Se uddybning i bilag).

Bilag
Konvertering af pladser på Kingstrup
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at henvendelsen fra Region Syddanmark drøftes.
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Beslutning
Socialdirektørforum besluttede, at den strategiske arbejdsgruppe afdækker behovet for
pladser til borgere med en senhjerneskade inden en beslutning om konvertering af
overbelægning til normerede pladser besluttes. Den strategiske arbejdsgruppes
kortlægning forelægges Socialdirektørforum på et senere møde.

12. Orienteringspunkter fra Region Syddanmark:
a) Orientering vedr. Specialskolen Storebælt
I forbindelse med nybyggeri af Børnehusenes Odense afd. under Center for Børn og Unge
sker der en udvidelse af pladsantallet i Odense, så der opnås en faglig og økonomisk mere
bæredygtig enhed. Der er redegjort nærmere for projektet under socialdirektørforums
behandling af RSD’s boligplan 16. maj 2012. Samtidig nedlægges afdelingen i Nyborg i det
tidligere Strandvænget bygningskompleks, så der totalt sker en reduktion af pladsantallet
med 8 pladser, så pladsantallet matcher den aktuelle efterspørgsel.
Specialskolen Storebælt, der ligeledes er beliggende i det tidligere Strandvænget kompleks
i Nyborg, har primært elever fra Børnehusenes Nyborg afdeling. I forbindelse med
flytningen af Børnehusenes Nyborg afd. har Odense kommune oplyst, at kommunen
forventer, at børn fra Odense kommune vil få tilbud om skolegang i Nørrebjergskolen i
Odense. Regionen vurderer på baggrund heraf, at grundlaget for skolens fortsatte drift er
så usikkert, at regionen har indledt dialog med de relevante parter om Specialskolens
fremtid. Specialskolen er oprindelig ved kommunalreformen i 2007 overført til Nyborg
kommune, men drives af regionen efter en driftsoverenskomst. Såfremt dialogen resulterer
i en lukning af Specialskolen ventes dette at ske enten fra slutningen af skoleåret
2013/2014 eller ved årsskiftet 2014/2015. Dialogen skal samtidig sikre, at en eventuel
lukning af Specialskolen kan ske uden væsentlige omkostninger for nuværende
brugerkommuner. Endelig afklaring af Specialskolens fremtid forventes at kunne
forelægges for socialdirektørforum på mødet 23. maj 2013.
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Forretningsudvalget ønsker en redegørelse fra Region Syddanmark på mødet i
Socialdirektørforum den 23. maj, om hvordan de vil håndtere lukningen af specialskolen
Storebælt.

Beslutning
Region Syddanmark vil på næste møde i Socialdirektørforum orientere om Specialskolens
fremtid. I så fald Specialskolen Storebælt skal lukkes, vil de redegøre for, hvordan de vil
håndtere lukningen af specialskolen Storebælt.

b) Betaling for unge på sikrede institutioner, som ikke har lovligt ophold i Danmark
Danske Regioner har forespurgt Social- og Integrationsministeriet om håndtering af
betaling for unge på sikrede institutioner, som ikke har lovligt ophold i Danmark.
Svaret fra ministeriet, som er optaget i en tekstanmærkning til finansloven for finansåret
2013 er nu modtaget: ”Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder
sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem
alle landets kommuner efter antallet af 15-17 årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1.
januar i året forud for regnskabsåret. Konkret betyder det, at udgifterne skal afholdes via
den objektive finansiering af de sikrede institutioner. Svaret modsvarer den praksis, som
regionen ved regnskabsafslutningen i 2012 har anvendt i forbindelse med beregning af de
enkelte kommuners objektive finansieringsbidrag.

13. Fælles Fokus i Syddanmark
Baggrund
Orientering om status på de 4 projekter under Fælles Fokus:
Synergi: Antropolog Gitte Lee Mortensen er klar med afrapporteringen og vil i den
anledning afholde 4 temamøder omkring rapportens resultater og anbefalinger4 centralt
placerede steder i regionen. Temamøderne foreslås afholdt i juni måned og skal ligge i
tidsrummet 13- 15. Ud over centrale medarbejdere fra praktikerfeltet i kommunerne og
regionen foreslås at invitere andre relevante aktører, som SIND samt Bedre Psykiatri.
Endvidere skal rapporten formidles bredt til relevante aktører, herunder Socialstyrelsen, SL
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samt de forskellige aktører, der arbejder med samarbejdsaftaler, etablering af fælles itsystemer mm. Derudover vil Gitte Lee Mortensen præsentere resultaterne på mødet i
Socialdirektørforum den 23, maj.
-

Effekt: Der er i alt 7 tilbud der er med i pilotprojektet. Medarbejderne er netop færdig
med undervisning i systemet og er i gang med at dokumentere resultater i dette
system. Der forventes at ligge en evaluering klar i efteråret 2013.

-

Kundebestyrelser: De to kundebestyrelser har hver afholdt 2- 3 møder. Det ser ud til, at
kundebestyrelserne er kommet rigtig godt fra start, samt at der er en rigtig god energi i
kundebestyrelserne. Styregruppen har på baggrund af forslag fra arbejdsgruppen, valgt
at forlænge projektperioden til udgangen af 2013, frem for projektafslutning juni 2013.
Styregruppen ønsker et overblik over, hvad der aktuelt er taget af yderligere initiativer
til kundebestyrelser i Syddanmark. Tilbagemelding vedrørende yderligere initiativer til
kundebestyrelser sendes meget gerne til Camilla Fyhn Milland via mailadresse:
cfm@vejenkom.dk

-

Effektiv økonomistyring: Arbejdsgruppen har udarbejdet en model, der sammenholder
belægning og udgifter, og der arbejdes med at få modellen testet. Styringsgruppen for
Fælles Fokus i Syddanmark opfordrer til, at økonomimodellen testes i kommunerne, for
at få et grundlag for at vurdere udbyttet af modellen.

Peter Pietras og Jacob Stengaard Madsen orienterer.

Bilag
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Peter, Jacob, Camilla og Lene orienterede fra de 4 arbejdsgrupper:
Effekt: God drive. Metoden er i gang med at testes på pilotinstitutionerne.
Kundebestyrelser: Hvis der er andre kommuner der har tanker om at oprette lignende
bestyrelser må man gerne sende en mail til Camilla om dette, idet Styregruppen for Fælles
Fokus ønsker et overblik over, hvad der aktuelt er taget af yderligere initiativer til
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kundebestyrelser i Syddanmark.
Effektiv økonomistyring: Der foreligger en model som skal testes. Alle opfordres til at teste
denne. Det blev på mødet gjort opmærksom på, at ikke alle kommuner ønsker endnu en
model, som der skal indberettes data til. Der var forslag til, at man i Socialdirektørforum
drøfter konsekvenserne af denne model.
Synergi: En antropolog, Gitte Lee Mortensen, har udarbejdet en rapport som har taget
udgangspunkt i borgeren og borgerens oplevelse af samarbejde mellem forskellige
instanser. Gitte kommer på mødet den 23. maj og præsenterer resultaterne. Derudover vil
der afholdes 4 temamøder i juni måned, centralt placeret i regionen. Invitation med dato,
sted og målgruppe sendes ud inden længe.

14. Status på igangværende projekter og opgaver
Baggrund
På mødet i Socialdirektørforum den 8. januar, var der et ønske om at få status på
igangværende projekter under Udviklingsstrategien. Efterfølgende har der været følgende
henvendelse fra Sønderborg Kommune: ” vil gerne bede om en opgørelse over igangsatte
og afsluttede/ikke afsluttede analyser, undersøgelser, arbejdsgrupper mv., som
Socialdirektørforum har sat i gang i 2012”.
Socialsekretariatet har udarbejdet en oversigt, som blev præsenteret for
Socialdirektørforum den 12. oktober, som viser de igangværende og kommende opgaver af
fælleskommunal karakter. Revideret udgave af denne er med som bilag.
Bilag
14: Overblik over igangværende og kommende opgaver og projekter

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at orienteringen tages til efterretning.
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15. Temadag 2013
Baggrund
På grund af det kommende kommunal og regionalvalg, har Socialdirektørkredsen besluttet
at lægge dette års politiske temadag til september. Det foreslås at datoen for dette bliver
den 5. september fra 12- 16.00.
Som tema i Udviklingsstrategien for 2014 er der foreslået tema omkring Velfærdsteknologi
på socialområde og et forslag til initiativ under dette tema er afholdelse af en temadag. Der
foreslås derfor, at tema for den politiske temadag 2013 bliver omkring Velfærdsteknologi.

Forretningsudvalget vil gerne, at når man taler om Velfærdsteknologi på socialområde,
omtales dette som, socialteknologi og læringsteknologi, så der ikke skabes forvirring
omkring, hvad der tales om.

Bilag
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at;
-

Forslag til dato for afholdelse af politisk temadag 2013 godkendes

-

Forslag til tema for politisk temadag 2013 drøftes.

Beslutning
Der var opbakning til dato og indhold for den politiske temadag 2013. Der var enighed om,
at der kan arbejdet videre med overskriften for temaet. Socialsekretariatet arbejder videre
med dette.

16. Døgnseminar september 2013
Baggrund
På sidste møde i Socialdirektørforum blev der besluttet at afholde et døgnseminar i
septembermåde. Der foreslås at døgnseminaret lægges i forbindelse med det planlagte
møde i Socialdirektørforum den 20. september, således at mødet starter torsdag den 19.
september klokken 12 og varer til fredag den 20. september klokken 12.
Side 21 af 25

Programmet kan se ud som følger:
Torsdag:
12: 00: Frokost og indlogering
13:00 – 17: 00: Temamøde med ekstern oplægsholder
18:00: Aftensmad
19:30: Aftensarrangement og netværking
Fredag:
09:00- 12:00: Ordinært Socialdirektørforums møde

Socialdirektørforum bedes drøfte mulige temaer, indhold og oplægsholdere for
døgnseminaret.
Bilag
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at;
-

Datoen for døgnseminar godkendes

-

Forslag til program drøftes

-

Ønsker for mulige temaer, indhold og oplægsholdere drøftes.

Beslutning
Socialdirektørforum besluttede at afholde døgnseminar den 19- 20. september 2013.
Der var følgende forslag til temaer:
- Uddannelse/Fælles kompetenceprojekt.
-

Progression/effekt. En problematisering af dette. Hvem sætter dagsorden for hvem, og

hvem kan definere progression?
-

Pårørende samarbejde (Socialstyrelsen)

-

Hvordan udfordrer vi STU'en ift. den nye FØP reform

-

Diskussion af konsekvenserne af evaluering af kommunalreformen (er det for sent skal
diskussionen i alle tilfælde tages tidligere). Der er et ønske fra Region Syddanmark om,
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at der bliver åbenhed om de konklusioner, der kommer som resultat af evalueringen.

17. Ny repræsentant i Forretningsudvalget
Baggrund
Tim Hansen fra Sønderborg Kommune har anmodet om at udtræde af Forretningsudvalget.
Ifølge kommissorium for Forretningsudvalget er det Socialdirektørforum, der udpeger et nyt
medlem til Forretningsudvalget.

Det er blandt de fire sønderjyske kommuner aftalt, at Direktør Charlotte Scheppan fra
Haderslev Kommune overtager pladsen i Forretningsudvalget, hvis det kan tiltrædes i
Socialdirektørforum.

Bilag
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum udpeger en ny repræsentant til
Forretningsudvalget. Forretningsudvalget indstiller til, at man følger anbefalingen fra de 4
sønderjyske kommuner.

Beslutning
Socialdirektørforum støttede anbefalingen fra de sønderjyske kommuner, om at Charlotte
Scheppan indtræder i Forretningsudvalget i stedet for Tim Hansen.

18. Orienteringspunkter
a) Førtidspensions- og flexjobreformen (FØP)
Kommunerne har påbegyndt forhandlingerne med Region Syddanmark
I forbindelse med førtidspensions- og flexjobreformen skal regionen stille en
sundhedskoordinator til rådighed for kommunernes rehabiliteringsteams. Derfor har
kommunaldirektørerne i Syddanmark nedsat en forhandlingsdelegation af fagdirektører og
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en supportgruppe af jobcenterchefer, afdelingsledere og konsulenter til at føre
forhandlingerne for kommunerne.
Første møde med regionen blev afholdt den 28. januar. Det var et godt møde, hvor der blev
talt forventningsafstemninger til reformen, og kommunernes og regionens forestillinger var
som udgangspunkt ikke langt fra hinanden.
Desuden fyldte en diskussion af IT understøttelse og udveksling af informationer ganske
meget. Dette undersøges nærmere.
Kommunerne laver nu en høring blandt jobcentercheferne for at få en kvalificeret vurdering
af omfanget af kommunernes brug af sundhedskoordinatorer. Ansætter regionen for
mange, bliver det for dyrt, ansætter regionen for få, bliver de en flaskehals, så vi har en
fælles interesse i en passende dimensionering.
Der er ikke udsendt en bekendtgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om økonomi, priser
m.m., hvilket dog stadigt forventes at komme.

Forhandlingsgruppen vil orientere yderligere på mødet.

Beslutning
Peter orienterede fra FØP processen.

b) Forretningsorden for strategisk- og økonomisk arbejdsgruppe
Den strategiske - og økonomiske arbejdsgruppe har efter drøftelse med
Forretningsudvalget udarbejdet vedlagte forretningsorden.
Der fremgår bl.a. følgende af Forretningsordenen:
-

Hvis en repræsentant ønsker at udtræde af arbejdsgruppen, skal Socialdirektørforum
udpege en repræsentant, der skal overtage pladsen

-

Socialdirektørforum skal hvert andet år forholde sig til arbejdsgruppernes sammensætning,
og om der skal ske justeringer i antal af repræsentanter samt hvilke kommuner, der skal
være repræsenteret i arbejdsgrupperne.
( Bilag 18b: Forretningsorden for strategisk og økonomisk arbejdsgruppe)
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Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

c) Orientering fra møde i Koordinationsforum (Forum for koordination på det
specialiserede social- og specialundervisningsområde) i KL den 26. februar
På mødet drøftes en række problemstillinger på det sociale område, der går på tværs af de
fem KKR. To repræsentanter fra hver af de fem direktørgrupper i Danmark er inviteret.
Sonja Miltersen og Lise Plougmann Willer deltager repræsenterer Syddanmark.
Sonja Miltersen og Lise Plougmann Willer orienterer fra mødet.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

d) Opfølgning på fælles kompetenceprojekt ved Peter Pietras.
Beslutning
Peter har talt med en del interessenter omkring dette efter sidste møde i
Socialdirektørforum. Der er stor interesse for arbejdet, og Peter vil have mere afklaret
inden næste møde i Socialdirektørforum. Nogle af overskrifterne er; Hvordan skaber vi en
generator til at formulere de gode spørgsmål? Hvad er social læring?
Hvad er det vi ikke kan, og hvad er det vi ikke har?

19. Eventuelt og næste møde
Næste møde er den 23. Maj
Eventuelt: Nyborg Kommune: Sølyst opnormerede sidste år grundet overbelægning men
har lige nu 2 ledige pladser. De afventer situationen et par måneder, men nednormerer
hvis tendensen ikke vender.
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