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Referat fra Socialdirektørforum den 15.december 13.00‐15.30
Mødelokale 0.12,Tolderlundsvej 2, stuen, 5000 Odense C

Der serveres frokost fra 12.30‐13.00.
Deltagere: Lars Møgeltoft Poulsen, Billund Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune,
Karen Heebøll, Fredericia Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg‐Midtfyn Kommune, Marianne
Rasmussen, Kerteminde Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, John Kristensen,
Langeland Kommune, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Trine Egholm, Nyborg
Kommune, Kate Bøgh, Middelfart Kommune, Peter Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen,
Svendborg Kommune, Erling S. Pedersen, Varde Kommune, Jørgen Friis, Ærø Kommune, Jens
Jørn Bøvling, Region Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland,
Socialsekretariatet, Lene K. Kamp, Socialsekretariatet.
Direktør Gert Jørgensen, LOS, og lokalkonsulent Boris Jakobsen, LOS, deltager under punkt 1.
Afbud: Jim H. Staffensen, Assens Kommune, Tim Hansen, Sønderborg Kommune, Kirsten
Tønnesen, Vejle Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø
Kommune, Lars Rasmussen, Kolding Kommune, Klaus Liestmann, Tønder Kommune, Normann
Pedersen, Vejen Kommune
Dagsorden:
1. Møde med LOS
2. Lukning af Kastaniely
3. Nedsættelse af en taskforcegruppe i forhold til Kastanielys fremtid
4. Orientering fra KKR
5. Samarbejde om de højt specialiserede tilbud med regional betydning
6. Evaluering af organiseringsformen
7. Analyse af tendenser og kapacitet på det specialiserede socialområde
8. Repræsentanter til initiativer jf. de to aftaler
9. Orientering fra og evaluering af temadagen den 29. november 2011
10. Efterregulering
11. Rentens betydning for opfyldning af takstreduktion
12. Orientering og eventuelt
13. Evaluering af samarbejdet med regionen
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1. Møde med LOS
Baggrund
Direktør Gert Jørgensen og lokalkonsulent i Syddanmark, Boris Jakobsen er inviteret til at
deltage på mødet i Socialdirektørforum den 15.december. Baggrund for invitationen er en
ønsket dialog omkring takster, tilsyn, samarbejde osv. Den 4.november sendte
Socialdirektørforum et brev til samtlige private opholdssteder i Syddanmark med en
opfordring om en 3 % takstreduktion i 2012. Dette brev har givet anledning til en del
reaktioner og tilbagemeldinger. LOS har, på vegne af de private opholdssteder, sendt et svar
brev til Socialdirektørforum.
Udbudsrådet har udgivet en rapport, omkring barrierer for privat virksomhed på det sociale
område, herunder plejeboliger, botilbud og opholdssteder. Analysen kan være med til at
præge diskussionen med LOS.
Se bilag:
1a: Tilbagemeldingerne samlet
1b: Invitation til deltagelse
1c: Brev til de private opholdssteder
1d: Referat af møde afholdt af LOS
1e: Svarbrev fra LOS på vegne af de private opholdssteder
1f: Link til Udbudrådets rapport om; barrierer for privat virksomhed på det sociale område:
http://www.udbudsportalen.dk/ImageVault/Images/id_42505/ImageVaultHandler.aspx
Indstilling
Socialdirektørforum bedes drøfte brevet omkring opfordring om en takstreduktion, tilsyn,
samarbejde osv. med formandskabet for LOS
Beslutning
Der var i dialogen med LOS fokus på, hvordan vi kan arbejde mere effektivt på det
specialiserede socialområde herunder fokus på økonomi, tilsyn og udsendelserne i fjernsynet
p.t. Særligt tilsynspraksis fyldte meget i dialogen. LOS ser det som en udfordring, at der er
mange forskellige praksisser på området og ytrede ønske om, at kommunerne får en fælles
standard og fælles model for gennemførelse af tilsyn. Det blev drøftet, at det er vigtigt, at der
er en god dialog mellem kommunerne og LOS.
2. Lukning af Kastaniely
Baggrund
Kastaniely har siden sommeren 2010 oplevet en faldende efterspørgsel. Region Syddanmark
har oplevet, at der har været mange pludselige ikke planlagte udskrivninger både enkeltvis og
i ”klumper”, hvorved der er opstået et markant behov for tilpasninger i omkostningerne, som
slet ikke har kunnet gennemføres i samme takt som bortfaldet i indtægterne.
Ved udgangen af 2011 forventes det akkumulerede underskud på Kastaniely at blive på ca.
17. mio. kr. Heraf skal ca. 15 mio. kr. principielt indregnes i taksterne for henholdsvis 2012 og
2013. Med en normering på 20 pladser vil det medføre, at taksterne midlertidig i 2012 og
2013 skal forhøjes med 30‐40 %. Finansiering af det akkumulerede underskud vil således ‐
ikke mindst fordi det nu skal finansieres på færre pladser ‐ medføre en dimension på taksten,
som må forventes at have en væsentlig negativ effekt på efterspørgslen.
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Region Syddanmark foreslår;




at regionen i december 2011 beslutter en lukning af Kastaniely ultimo 2012, og at dette
godkendes i overensstemmelse med reglerne i Rammeaftale 2011, herunder at det
akkumulerede underskud – jf. takstprincipperne vedrørende håndtering af lukning af
tilbud – skal finansieres forholdsmæssigt af de kommuner, der har anvendt Kastaniely i
de seneste tre regnskabsår forud for det år, hvori lukningen besluttes.
at der primo 2012 igangsættes et arbejde, som skal udrede mulighederne for at
videreføre tilbuddet også efter 2012 – se dagsordenspunkt vedrørende nedsættelse af en
taskforcegruppe, der skal vurdere Kastanielys fremtid.
Jens Jørn Bøvling orienterer om den konkrete sag.

Bilag:
2a: Håndtering af underskud på Kastaniely (dagsordenspunkt modtaget fra Region
Syddanmark)
2b: Fordeling af underskud mellem de involverede kommuner.
2c: Udviklingen i økonomien på Kastaniely (eftersendes)
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum drøfter økonomien på Kastaniely, samt Region
Syddanmarks indstilling om, at Socialdirektørforum godkender lukning af Kastaniely.
Beslutning
Jens Jørn Bøvling orienterede om situationen på Kastaniely og baggrunden for de
økonomiske problemer stedet har. Socialdirektørerne for de 22 kommuner er enige med
Region Syddanmark i at indstille til en lukning af Region Syddanmarks tilbud Kastaniely.
Baggrunden for indstillingen er, at tilbuddet, med et akkumuleret underskud på næsten
halvdelen af den årlige omsætning, ikke er økonomisk bæredygtig. Kastaniely kan derfor ikke
drives videre, som det er i dag. Der var endvidere enighed i Socialdirektørforum om, at en
lukning af Kastaniely skal varsles inden udgangen af 2011, så det er rammeaftalen for 2011,
der er gældende. Dette betyder, at kontaktudvalget skal høres omkring den aktuelle lukning.
Lukningen af Kastaniely vil ske gradvis i løbet af 2012, så det sikres, at der er et alternativt
tilbud til samtlige af de borgere, der er på tilbuddet. I forbindelse med pressehåndtering, blev
der besluttet, at der skrives en fælles tekst, samt at der derudover kan henvises til
formanden for Socialdirektørforum, Peter F. Pietras.
3. Nedsættelse af en taskforcegruppe i forhold til Kastanielys fremtid
Baggrund
Region Syddanmark ønsker at anmode om særlig opmærksomhed på specialinstitutionen
Kastaniely, der siden sommeren 2010 har oplevet et markant fald i efterspørgslen efter
pladser. Ved udgangen af 2011 forventes det akkumulerede underskud på Kastaniely at blive
på ca. 17 mio. kr.
Region Syddanmark anmoder om, at der skal tages stilling til nedsættelse af en
taskforcegruppe, der skal vurdere, om der fortsat er behov og ønske i kommunerne, om
fortsat drift af tilbuddet.
Region Syddanmark anmoder om, at der nedsættes en taskforcegruppe der skal komme med
anbefalinger såfremt der er behov for tilbuddet i fremtiden. Region Syddanmark foreslår
særligt for Kastaniely:

Side 3 af 11

a. Ændring i opsigelsesvarsel til 3 måneder
b. At Socialdirektørforum klart tilkendegiver, at de syddanske kommuner fortsat
ønsker at anvende Kastaniely
Jens Jørn Bøvling orienterer om den konkrete sag.
Bilag:
3a: Anmodning om særlig opmærksomhed på specialinstitutionen Kastaniely
(dagsordenspunkt modtaget fra Region Syddanmark)
3b: Anmodning om særlig opmærksomhed på specialinstitutionen Kastaniely (bilag til
dagsordenspunktet ‐ eftersendes)
Indstilling
Socialdirektørforum bedes drøfte sagen, herunder;
 Om Socialdirektørforum skal nedsætte en taskforcegruppe, der skal analysere
situationen på Kastaniely, herunder vurdere det fremtidige behov for tilbuddet og i
givet fald komme med forslag, der muliggør videre drift af tilbuddet.
Beslutning
Ved en lukning af Kastaniely er det meget vigtigt at sikre, at ingen borgere kommer i klemme.
Derfor er Socialdirektørforum enige i at nedsætte en taskforce, der skal analysere det
fremtidige behov for tilbud til målgruppen og komme med forslag til, hvordan dette behov
dækkes bedst muligt og herunder overveje anvendelse af ressourcer og kompetencer fra
Kastaniely. Det er Socialdirektørforum, der nedsætter taskforcegruppen og dermed også har
formandsposten for denne gruppe.

4. Orientering fra KKR
 Orientering fra Dialogforum den 14. november 2011
På mødet den 14. november deltog Erling S. Pedersen og Peter Pietras, som
repræsentanter for Socialdirektørforum. De vil orientere om mødet.
 KKR mødet den 9. november 2011
Filip Dalengaard orienterer om mødet i KKR
Indstilling
Socialdirektørforum bedes tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Orientering fra Dialogforum:
Erling S. Pedersen og Peter Pietras orienterede fra mødet. Det var et godt og konstruktivt
møde.
Orientering fra KKR mødet:
- KKR ønsker at reducere antallet af de mest specialiserede tilbud, der skal samarbejdes
om. Herunder mener de, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i fællesskab skal
drive ét center for hjælpemidler og kommunikation, bør indgå i det videre arbejde.
- KL og Social‐ og Integrationsministeriet har indgået et partnerskab om det
specialiserede socialområde herunder bl.a. om kommunernes tilsyn med
anbringelsessteder for børn
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5. Samarbejde om de højt specialiserede tilbud med regional betydning
Baggrund
På mødet i KKR den 9.november blev der besluttet, at KKR anmoder Socialdirektørforum om
at reducere antal af tilbud og arbejde videre med sagen omkring særligt samarbejde om de
højt specialiserede tilbud med regional betydning. Når antallet af tilbud i den mest
specialiserede kategori er reduceret, vil KKR drøfte emnet igen.
Spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne i fællesskab skal drive ét center for hjælpemidler og
kommunikation bør indgå i det videre arbejde.
En underarbejdsgruppe under den strategiske arbejdsgruppe har lavet en liste over, hvilke
typer af tilbud, der som udgangspunkt kan være omfattet af denne særlige opmærksomhed.
Efter drøftelsen i Socialdirektørforum vil den strategiske arbejdsgruppe fagligt vurdere, hvilke
konkrete tilbud det vil være. Denne liste vil sendes til kvalificering til kommunerne og
regionen. Den endelige liste vil blive forelagt på næste møde i Socialdirektørforum den
1.marts.
Se bilag 5_ forslag til ny kategorisering af de mest specialiserede tilbud.
Indstilling
Socialdirektørforum bedes drøfte forslaget om tilbudstyper til videre behandling i den
strategiske arbejdsgruppe, samt godkende den videre arbejdsproces med at justere listen.
Beslutning
Socialdirektørforum godkendte forslaget samt den videre arbejdsproces.
6. Evaluering af organiseringsformen
Baggrund
Det er nu ca. et år siden, at den nye organisering med Socialdirektørforum,
Forretningsudvalget samt den strategiske ‐ og økonomiske arbejdsgruppe blev oprettet. Som
beskrevet i kommissorium for Forretningsudvalget samt besluttet i Socialdirektørforum den
11. november 2010, skal organiseringen evalueres efter 1 år.
Den 2.december evaluerede Forretningsudvalget, hvor følgende hovedtemaer fremgik:
 Samtlige deltagere ønsker at være repræsenteret i FU et år mere.
 Der var opbakning til, at Sonja Miltersen indgår i FU som den nye socialdirektør i Vejen
Kommune, da hun vil have en tæt dialog med Socialsekretariatet.
 Antal deltagere er ok, da repræsentanterne kan være forhindret i at komme til møderne.
 Peter F. Pietras meddelte, at han gerne vil være formand for Socialdirektørforum, og
hermed også formand for Forretningsudvalget, et år mere, hvis der er et ønske til dette.
Den 1.december evaluerede arbejdsgrupperne, hvor følgende hovedtemaer fremgik:
 Et ønske om en tilbagemelding fra Socialdirektørerne om, hvad deres ønsker er med
arbejdsgrupperne. Skal de være mødeforberedende? Et ad hoc sekretariat?
 Et ønske om, at der også kommer andre kommuner og andre repræsentanter med i
arbejdsgrupperne, da der er en oplevelse af, at det tit er de samme, der er aktive i disse
arbejdsgrupper.
Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum evaluerer organiseringsformen herunder:
1. Deltagelse i Socialdirektørforum
2. Valg af formand
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3. Valg til Forretningsudvalget
4. Særlige bemærkninger til relationen mellem Forretningsudvalget og
Socialdirektørforum.
5. Særlige bemærkninger til mødeforberedelsen og sagerne på dagsordenen
6. Relationen til den strategiske ‐ og økonomiske arbejdsgruppe, herunder
a. En vurdering af arbejdsgruppernes rolle. Indtil nu har arbejdsgrupperne haft
opgaver i forbindelse med de to aftaler, samt nogle af initiativerne herunder.
Herudover kan de være mødeforberedende og ad‐hoc sekretariat til
Socialdirektørforum. Hvilken rolle ønsker Socialdirektørerne, at
arbejdsgrupperne skal have?
b. repræsentationen i arbejdsgrupperne
Beslutning
1. Deltagelse i Socialdirektørforum: Møderne i Socialdirektørforum giver mere og
mere mening, og det bliver prioriteret at deltage på møderne.
2. Valg af formand: Der var enighed om, at Peter fortsætter som formand for
Forretningsudvalget og Socialdirektørforum.
3. Valg til Forretningsudvalget: Repræsentanterne bliver siddende et år mere, og
Sonja Miltersen indgår fra Vejen Kommune.
4. Særlige bemærkninger til relationen mellem Forretningsudvalget og
Socialdirektørforum: Ingen særlige bemærkninger
5. Særlige bemærkninger til mødeforberedelsen og sagerne på dagsordenen: Ingen
særlige bemærkninger
6. Relationen til den strategiske ‐ og økonomiske arbejdsgruppe:
Arbejdsgrupperne skal ikke være mødeforberedende, men en ad‐hoc
arbejdsgruppe samt i forbindelse med arbejdet med aftalerne. Der var en
tilkendegivelse af, at de kommuner, der ikke er repræsenteret i de to
arbejdsgrupper, nok skal sende repræsentanter, når der nedsættes
arbejdsgrupper i forbindelse med de to aftaler.
7. Analyse af tendenser og kapacitet på det specialiserede socialområde
Baggrund
Der skal som et led i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen årligt kigges på kapacitet,
tendenser og behov. Socialdirektørforum har i den forbindelse på mødet den 12. oktober
2011 besluttet, at der i Syddanmark skal udarbejdes en analyse, der skal bidrage med en
langsigtet strategi for det specialiserede socialområde. Der er en tendens til, at problemer
løses ad hoc, uden nogen egentlig retning for, hvor området bevæger sig hen. Der ønskes en
mere proaktiv og langsigtet tilgang til området. Visionen er, at det specialiserede
socialområde i Syddanmark skal være pionerer, og således skal gå forrest med de innovative
idéer. Der lægges op til, at analysen skal udarte sig som et større projekt, med en ekstern
leverandør til at stå for udarbejdelsen af denne.
Det overordnede formål
Analysen skal give en øget indsigt i, hvilke tilbud / ydelser der skal stilles til rådighed i de
næste 5 år, på baggrund af en kvalificeret indsigt i udviklingstendenser og politikker, der vil
præge det specialiserede socialområde de kommende år. Der skal således udarbejdes:
1. Et overblik over udbud og efterspørgsel af pladser på det specialiserede socialområde
lige nu
2. En vurdering af efterspørgslen om 5 år.
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3. Oplæg til hvilken betydning den kommende efterspørgsel har for de tilbud, der bør
udbydes om 5 år.
Rapporten skal resultere i en række forskellige innovationsveje med fokus rettet mod effekt
og progression.

Mulige elementer i analysen
 Et kvalificeret overblik over den eksisterende kapacitet i Syddanmark, herunder
inddrage de belægningsprocenter, der skal indberettes 2 gange i løbet af 2012 samt
belyse omfanget af ledig kapacitet i Syddanmark samt prisen på den ledige kapacitet.
 Et overblik over køb og salg af pladser indenfor de enkelte målgrupper / tilbudstyper
herunder hvilke tendenser, der kan ses i de kommende år
 Overblik over hvorvidt udbuddet og efterspørgslen efter pladser for forskellige
målgrupper fremadrettet er i overensstemmelse.
 Kortlægge nye behov / ændrede målgrupper.
 Afdække hvilke typer af tilbud den enkelte kommune vil / kan varetage, samt hvilke
typer af tilbud, der bør varetages i et fælleskommunalt eller regionalt samarbejde.
 Undersøge hvorvidt der er behov for udvikling af nye tilbud, eventuelt i et
fælleskommunalt/regionalt samarbejde.
 Overblik over, hvorvidt der er nogle højt specialiserede tilbud, der har behov for en
særlig opmærksomhed (for at undgå tab af viden, der er svær at få igen, hvis tilbuddet
må lukke)
 Overblik over faglige og økonomiske tendenser, gennem interviews med fx direktører,
politikere, konsulenter og virksomhedsledere. Der skal inddrages en geografisk
synsvinkel, herunder om der eksempelvis er forskel på udviklingen i Vestjylland og på
Fyn.
 En langsigtet og koordineret plan for Syddanmark (planlægge både faglighed og
økonomi). Herunder ønskes et forudsigelsesværktøj: Forecasting/ sandsynlighedsmodel
 Belyse de innovative, faglige som økonomiske, overvejelser omkring nye tiltag, der er i
de enkelte kommuner samt Region Syddanmark. Analysen skal således bidrage med en
erfaringsudveksling, hvor gode løsninger deles.
 Analysen skal danne baggrund for en dialog omkring prioriteringsformer herunder
o Grænser for inklusion
o Hvilke metoder vil vi bruge for at beskytte samfundet; særforanstaltninger,
medicinering, ”mursten”
Det er vigtigt, at der i analysen tages højde for, at der i Syddanmark er både store og små
kommuner, da det har en betydning ift. hvilke indsatser, der er mulige at gennemføre i de
respektive kommuner.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at arbejdet med analysen iværksættes.
Beslutning
Der var fra Socialdirektørforum opbakning til analysen. Der var enighed om, at de gamle
kommunale redegørelser ikke var nyttige nok. Der er et ønske om, at innovationselementet
skal fylde en del i analysen, men at der på samme tid også er tanker om, hvordan det
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visionære bliver operationaliseret og implementeret. Kommissoriet for analysen sendes ud til
Socialdirektørforum, når det ligger klart.
8. Repræsentanter til initiativer jf. de to aftaler
Baggrund
På mødet den 16.august, blev der besluttet, at Socialdirektørerne skulle indmelde
repræsentanter til arbejdsgruppen omkring særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.
Dette arbejde er godt i gang og forventes afsluttes foråret 2012.
For at effektivisere processerne omkring arbejdsgrupperne og få et samlet overblik over
ressourceforbrug, er den økonomiske og den strategiske arbejdsgruppe fremkommet med et
forslag om, at der meldes repræsentanter ind til alle arbejdsgrupper i én samlet proces. På
denne måde, kan arbejdsgrupperne komme hurtigere i gang, da man ikke hver gang skal
vente på et møde i Socialdirektørprocessen. Derudover bliver det en hurtigere og mere
effektiv sagsgang for Socialdirektørerne, når de kun skal melde ind en gang.
Der skal findes repræsentanter til følgende arbejdsgrupper:




Anbringelser af børn og unge
Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik
Borgere med en senhjerneskade

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at forslaget om at indmelde
repræsentanter i en proces godkendes. Socialsekretariatet vil sende listen over initiativer
med en deadline for tilbagemelding.
Beslutning
Der var opbakning til forslaget om at melde repræsentanter til samtlige arbejdsgrupper på én
gang. Socialsekretariatet sender en oversigt ud, hvor man har mulighed for at tilmelde
repræsentanter.
9. Orientering fra og evaluering af temadagen den 29. november 2011
Baggrund
Den 29. november blev der afholdt en temadag om social innovation og samarbejde på det
specialiserede socialområde Temadagen var for politikere, der sidder i socialudvalg ol., samt
socialdirektører og chefer. Oplægsholdere på temadagen var blandt andet Annemette
Digmann, Midtlab, og Leif Olsen fra AKF. Der var oplæg og drøftelser omkring fremtiden for
det specialiserede socialområde. Da mange af deltagerne i Socialdirektørforum deltog på
temadagen, vil det være fint med nogle tilbagemeldinger.
Hovedpunkterne, der blev drøftet i grupperne, medtages på mødet.
Indstilling
Socialdirektørforum bedes evaluere temadagen den 29.november.
Beslutning
Der var alt i alt positive tilbagemeldinger fra temadagen. Flere havde positive
tilbagemeldinger fra deres politikere. Særligt blev oplægget med Annemette Digmann, samt
dialogen på tværs fremhævet. Der var opbakning til, at der afholdes en årlig temadag.
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10. Efterregulering
Baggrund
Den økonomiske arbejdsgruppe udarbejdede i foråret 2011 forslag til en ny praksis ift.
afregning af over‐ eller underskud. Forslaget var, at over‐ eller underskud skulle afregnes
med køberne året efter det regnskabsår, hvor over‐ eller underskuddet var opstået, i forhold
til forbruget det pågældende regnskabsår. Dette forslag var ifølge en jurists vurdering i strid
med loven, idet et over‐ eller underskud skal indregnes i taksten.
Det blev på den baggrund besluttet, at der for Styringsaftalen 2012 efterreguleres på samme
måde som i 2011. Dvs. at et eventuelt overskud eller underskud indregnes i taksterne 2 år
efter det regnskabsår, hvor overskud eller underskud er opstået. Der er dog fortsat et ønske
om en hurtigere efterregulering. Der skal derfor fortsat arbejdes for opnåelse af den
foreslåede efterreguleringsmodel, og dermed skabes en dialog med ministeriet omkring
denne sag.
Den økonomiske arbejdsgruppe pegede den 6. september 2011 på følgende to modeller:
 Henvendelse til KL om, hvorvidt KL vil tage sagen videre til Ministeriet på vegne af de 22
kommuner. Arbejdsgruppen vurderer, at der opnås størst fodslag, hvis henvendelsen går
gennem KL.
 Henvendelsen til Ministeriet sker via henvendelse fra én af de 22 kommuner på vegne af
Socialdirektørforum. Odense Kommune har meddelt, at de gerne vil kontakte Ministeriet,
hvis denne model vælges.
Forretningsudvalget tog på denne baggrund stilling til den videre proces med
efterreguleringsmodellen.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at man fastholder den praksis der
anvendes i dag. Dvs. at et eventuelt overskud eller underskud indregnes i taksterne 2 år efter
det regnskabsår, hvor overskud eller underskud er opstået.
Beslutning
Der var enighed i Socialdirektørforum om, at man fastholder den praksis, der anvendes i dag.
11. Rentens betydning for opfyldning af takstreduktion
Baggrund
KKR Syddanmark besluttede den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen i
Syddanmark en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde.
KKR Syddanmark anbefaler en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2
% i 2011 og yderligere 3 % i 2012.
Henholdsvis den 10. marts og 10. maj 2010 besluttede KKR Syddanmark og Kontaktudvalget
at ændre rentefastsættelsen i Rammeaftale 2011, så der anvendes en rente på 4,05 %
(renten på et 20‐årig fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit) i stedet for som i
Rammeaftale 2010 at anvende diskontoen på 1,75 %. Renten på dette lån er 31. marts 2011
4,43 % p.a.
Ændringen skete, fordi der var kommuner, som reelt har væsentligt højere renteudgifter end
de 1,75 %. Den 25. august 2010 besluttede KKR Syddanmark dels, at renten på 4,05 % skulle
være en maksimumsrente for de omkostningsbaserede takster, så der kan indregnes en
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eventuel reel lavere rentesats, samt at lave en analyse af hvilke konsekvenser ændringen af
rentefastsættelsen giver.
KKR Syddanmark besluttede at renteforskellen mellem 2010 og 2011 som følge af den
tekniske ændring samt reguleringer for overførsel af over‐ og underskud fra tidligere år skulle
udelades af takstsammenligningen I relation til KKR anbefaling om en reduktion af taksterne.
Den økonomiske arbejdsgruppe har forespurgt socialdirektørerne, hvorvidt renteforskellen
mellem 2011 og 2012 skal udelades af takstsammenligningen i forhold til KKR’s anbefaling
om en 3 % reduktion af taksterne.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at der anvendes samme princip,
således at renten samt reguleringer for overførsel af over‐ og underskud fra tidligere år skal
udelades af takstsammenligningen i forhold til KKR’s anbefaling om en 3 % reduktion af
taksterne.
Beslutning
Der var enighed om, at man anvender det samme princip.
12. Orientering og eventuelt
 Fremtidens socialpsykiatri:
KL er kommet med et udspil om den nære psykiatri‐ en styrket kommunal indsats. Her
kommer de med en opfordring og forslag til, hvordan den kommunale psykiatri skal
opprioriteres. Se bilag 12a_den nære psykiatri‐ en styrket kommunal indsats.
 Lancering af kampagne over for plejepersonalet i kommunerne: Se bilag 12b_Brev til
socialcheferne i kommunerne
 Region Syddanmark: Lukning af § 101 behandlingsafsnittet i Toftlund, afdeling under
Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Se bilag 12c
 Varde Kommune: Nednormering af antallet af pladser ved døgninstitutionen Tippen. Se
bilag 12d
 Kolding Kommune: Afvikling af Det Alternative Plejehjem. Se bilag 12e
 Vejle Kommune: Takstnedsættelse på Hørgyden. Se bilag 12f
 Odense Kommune: Situationen på Incestcenter Fyn. Peter Pietras orienterer på mødet.
 Jens Jørn Bøvling orienterede om, at Region Syddanmark åbner nogle af deres
kursustilbud for kommunale deltagere. Kursuskatalog udsendes sammen med referatet.
Beslutning
Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.
Vedrørende punktet omkring fremtidens socialpsykiatri, orienterede Charlotte Scheppan om,
at Haderslev vil invitere til en konference omkring socialpsykiatri.
13. Evaluering af samarbejdet med regionen
Baggrund
KKR Syddanmark drøftede på sit møde den 9. november 2011 relationerne mellem de
syddanske kommuner/KKR og Region Syddanmark. Baggrunden for drøftelsen var en aftale
mellem KKR formanden og regionsrådsformanden om her midt i valgperioden, at foretage en
helt uformel midtvejsevaluering af relationerne.

Side 10 af 11

På KKR mødet blev det bl.a. fremført, at en sådan midtvejsevaluering også bør inddrage de
administrative fora i kommunerne, der samarbejder med regionen.
Borgmestrene drøftede efterfølgende sagen med regionsrådsformanden på møde i
Kontaktudvalget den 15. november 2011. KKR’s formand Egon Fræhr pointerede i den
forbindelse, at hensigten ikke var at lægge op til en større evaluering af relationen mellem
region og kommuner, men en refleksion over, om der på nogle punkter er behov for
justeringer i samspillet.
Drøftelserne skal også ses i lyset af den nye regerings udmelding om en evaluering af den
nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat.
KKR formandskabet har bedt Socialdirektørforum evaluere samarbejdet med regionen.
Indstilling
Socialdirektørforum bedes drøfte følgende spørgsmål fra KKR:
1. Hvordan fungerer relationen til Region Syddanmark generelt? Fungerer samarbejdet
som det skal. Er der forhold – organisatorisk, strukturelt eller andet – som enten
befordrer eller hindrer et konstruktivt samarbejde.
2. Er der forhold i samarbejdet som ikke fungerer optimalt, og som derfor bør tages op
overfor regionen på politisk niveau?
3. Er der forhold i relationen i den fælleskommunale organisering – herunder særligt
forholdet mellem KKR og Socialdirektørforum – der kan optimeres med henblik på at
styrke den fælleskommunale interessevaretagelse.
Beslutning
Sagen blev drøftet.
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