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Kontaktperson:
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cfm@vejenkom.dk
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Referat fra møde i Socialdirektørforum den 8. januar 2013 klokken 09.00-12.00.
Mødet afholdes på Meldahls Rådhus, Vendersgade 30, 7000 Fredericia. Der serveres frokost
efter mødet.
Deltagere: Jim H. Staffensen, Assens Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Klaus
Liestmann, Billund Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Henning Kjærgaard,
Fanø Kommune, Sten Dokkedahl, Faaborg Midtfyn Kommune, Jørgen Kyed, Faaborg Midtfyn
Kommune, Karen Heebøll, Fredericia Kommune, Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune,
Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Peter
Pietras, Odense Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune, Tim Hansen, Sønderborg
Kommune, Jytte Therkildsen, Tønder 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: Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, Lars
Rasmussen, Kolding Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Trine Egholm, Nyborg
Kommune, Erling S. Pedersen, Varde Kommune
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1. Godkendelse af referat
Referat godkendt

2. Orientering fra møde i KKR den 6. november
Peter Pietras og Filip Dalengaard, KKR Sekretariatet, orienterede om møde i KKR den 6.
november, hvor Social- og integrationsminister, Karen Hækkerup deltog. Ministeren talte
særligt om det nye socialtilsyn, henvendelse fra brugerorganisationerne omkring
beslutninger fra Det Sociale Nævn og børnehuse.

3. Tilsynsreformen - det nye socialtilsyn
Baggrund
Den 26. september kom Social- og integrationsminister, Karen Hækkerup med et nyt udspil
til en socialreform.
Den 3.december var der frist for kommunerne i Syddanmark i forhold til at ansøge om at
blive tilsynskommune. Der er indkommet en ansøgning som er fra Faaborg-Midtfyn
Kommune. Der var på mødet i KKR den 6. november bred opbakning til Faaborg-Midtfyn
som tilsynskommune. Der var også en stor interesse for, at det bliver en satellit i Jylland. I
ansøgningen fra Faaborg Midtfyn foreslår de at en satellit skal placeres i Toftlund, Tønder
Kommune.
KKR’s formandskab anmoder Socialdirektørforum om at forholde sig til udspillet fra FaaborgMidtfyn, når grundlag, procedurer og forventninger fra ministeriet er kendt, med henblik på
at KKR på et møde i 2013 kan godkende en struktur og samarbejdsform med kommunerne,
som sikrer en fagligt kvalificeret og den mest omkostningseffektive løsning. Det er vigtigt at
få etableret en fælles kultur og en god dialog mellem alle parter omkring tilsynsopgaverne.

Faaborg Midtfyn Kommune vil på mødet i Socialdirektørforum orientere om, hvordan de
foreløbigt tænker tilsynsopgaven løst.
Den videre proces omkring tilsynsudspillet er:
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•

November/januar: KKR anbefale ministeren hvem der skal være tilsynskommune i
Syddanmark.

•

Lovforslaget forventes fremsat februar 2013 og forventet vedtagelse i maj 2013.

•

November 2013; Den nye reform forventes at træde i kraft.

Bilag
Link til udspillet: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=851
Ansøgning til KKR om ny tilsynsenhed

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at
-

Orienteringen fra Faaborg Midtfyn Kommune drøftes

-

Socialdirektørforum drøfter det videre forløb

Beslutning
Vicekommunaldirektør i Faaborg Midtfyn Kommune, Finn Johansen, præsenterede Faaborg
Midtfyns planer for et nyt socialtilsyn, men gjorde opmærksom på, at de ikke er officielt
udpeget som tilsynskommune endnu. Indtil udpegningen er sket, er det direktionen i
Faaborg Midtfyn Kommune, der er tovholder ift. det nye socialtilsyn.
Faaborg Midtfyn Kommune har etableret en hjemmeside, som vil blive aktiveret efter den
officielle udpegning. Adressen til hjemmesiden er: www.faaborgmidtfyn.dk/socialtilsynsyd
Her vil man bl.a. kunne tilmelde sig et nyhedsbrev.
Faaborg Midtfyn Kommune vil i de kommende uger besøge kommunerne i Syddanmark,
samt afholde gå-hjem-møder. Faaborg Midtfyn Kommune opfordrer endvidere til, at man
sender bemærkninger osv. til dem, gerne til projektleder Henrik Elmelund, på
helme@faaborgmidtfyn.dk
Socialdirektørforum havde nogle særlige bemærkninger til Faaborg Midtfyn Kommune,
som de gerne må have med i overvejelserne:
-

Ift. økonomi, skal man betale for tilsynet fra midt i et budgetår?
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-

Vigtigt med involvering af det politiske niveau.

-

Ønske om udmelding af deadlines ift. opsigelse af eksisterende aftaler.

-

At plejefamilieområdet ikke tænkes ind i samme skabelon som
døgntilbudsområdet.

Plancherne fra oplægget medsendes referatet.

4. Udviklingsstrategien 2014
Baggrund
Udviklingsstrategien for 2014 er nu i proces. Omdrejningspunktet for Udviklingsstrategien
2014 er samarbejde og en beskrivelse af de mange samarbejdsprojekter der allerede er i
gang i Syddanmark. Forslag til ambition for 2014 er den samme som sidste år; Det
specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal
drives på et lavere omkostningsniveau.
I forhold til temaer, vil det være de udmeldte ministertemaer på hhv. socialområde og
specialundervisningsområdet. Derudover vil der eventuelt komme temaer på baggrund af
indmeldinger af tendenser og behov i de spørgeskemaer der ude med en svarfrist den 18.
januar. Der vil I 2014 arbejdes videre med de temaer fra Udviklingsstrategien 2012 og
Udviklingsstrategien 2013.
Derudover vil Udviklingsstrategien have den samme form som sidste år.
Socialdirektørforum vil se udkast til Udviklingsstrategien 2014 på mødet den 14. marts,
hvor det skal anbefales til godkendelse i KKR den 15. april.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at følgende drøftes;
-

Om ambitionen for Udviklingsstrategien 2014 skal være den samme som sidste år

-

Om der skal særlige temaer med i Udviklingsstrategien udover ministertemaer og
eventuelle temaer udledt på baggrund af spørgeskemaerne.

Bilag
Beslutning
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Der var en drøftelse i Socialdirektørforum om, hvorvidt ambitionen skulle modificeres. Der
var enighed om at fastholde ambitionen, og derudover skrive lidt til afsnittet omkring
ambitionen. Herunder om fokus på den oplevede borgerkvalitet, og at der skal arbejdes
med at få mest kvalitet for pengene.
Der var ingen forslag til øvrige temaer til Udviklingsstrategien 2014. Er der ønske om
særlige temaer, kan dette meldes ind til sekretariatet.
Socialdirektørforum ønsker, at der på næste møde er en status på temaerne fra
Udviklingsstrategierne.

5.

Godkendelse af kommissorium; Borgere med en senhjerneskade
Baggrund
I forbindelse med tema i Udviklingsstrategien for 2012 omhandlede borgere med en
senhjerneskade, er der nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udvalgt 6 af
anbefalingerne man ønsker at konkretisere og beskrive i en syddansk kontekst.
Afrapporteringen med baggrund i de udvalgte anbefalinger vil krydres med gode case
eksempler fra Syddanmark.
De 6 udvalgte anbefalinger er:
1. Alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret
hjerneskaderehabilitering.
2. Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud.
3. KL anbefaler en konsolidering blandt de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet, som
resulterer i få, særligt stærke vidensmiljøer.
4. Alle kommuner skal understøtte en koordineret rehabiliteringsindsats – for eksempel via
en hjerneskadekoordinator.
5. Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed og
sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen.
6. VISO og ViHS’s viden skal bruges mere aktivt.
Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium, hvor der er en specificering af arbejdet
med de 6 anbefalinger.
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Der er desuden en forventning om, at den nye tilsynsreform vil være med til at kvalificere
og løfte kvaliteten på tilbud til borgere med en senhjerneskade.
Anbefaling 3 er skrevet ind i kommissoriet efter opfordring fra KKR.
Formand for arbejdsgruppen er Administrations- og udførerchef, Thorkild Sloth Pedersen,
Varde Kommune.
Der sker en løbende koordinering med den arbejdsgruppe der arbejder med
implementering af forløbsprogrammerne.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at kommissoriet godkendes.

Bilag
Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen omkring borgere med en senhjerneskade

Beslutning
Der var opbakning til arbejdet med temaet vedr. borgere med en senhjerneskade. Der var
ønske om, at kommissoriet præciseres med hensyn til samarbejde og samarbejdsmodeller,
samt at der skrives mere omkring sammenhængende forløb. Der blev også gjort
opmærksom på, at huske børne -området, herunder at der i sundhedsregi foreligger
patientforløbsprogrammer for børn.

6.

Godkendelse af kommissorium; Fokus på det gode liv
Baggrund
Et af temaerne for Udviklingsstrategien 2013 er Fokus på det gode liv. Der er i den
sammenhæng udarbejdet et udkast til kommissorium.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at kommissoriet til Fokus på det gode
liv godkendes.
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Bilag: Udkast til kommissorium; Fokus på det gode liv (Eftersendes)

Beslutning
Der var stor opbakning og interesse for projektet. Der var et ønske om, at man går
fordomsfrit ind i arbejdet uden at tænke på ressourcer. Det er også her vigtigt, at det er
den borgeroplevede kvalitet, der er i fokus- det er borgerne selv, der skal definere, hvad
der er det gode liv.
Arbejdsgruppen foreslås at kortlægge, hvad der måtte ligge af innovative projekter inden
arbejdet går i gang.

Erling Pedersen og Karen Heebøll indtræder i arbejdsgruppen. Derudover var der på mødet
et ønske fra Aabenraa Kommune om en repræsentant i gruppen.

7. Fælles kompetenceprojekt
Baggrund
Der ønskes i Socialdirektørforum en drøftelse af socialfaglige kompetencer blandt de
socialfaglige medarbejdere. Der vil være behov for at kunne dokumentere, at man har
kompetente medarbejdere, der kan løfte særlige opgaver. Der kan i dag være en
udfordring i forhold til, at medarbejdere ikke godt nok uddannet i forhold til at løse
konkrete socialfaglige uddannelser da de socialfaglige uddannelser i dag ikke har nok fokus
på specialisering men er en ret bred uddannelse. Der ønskes en drøftelse af, om der i
fællesskab skal laves et kompetenceprojekt i dialog med uddannelsesinstitutionerne, hvor
man kan tilbyde en mere målrettet uddannelse (fx social facilitator uddannelse). Der vil
også kunne være en dialog med uddannelsesinstitutionerne om der vil være mulighed for
en faglig overbygning (master), så man bliver særligt fagligt stærk på et område.
Kompetenceprojektet vil kunne ses i sammenhæng med SFI analysen.
Peter Pietras indleder til drøftelse

Indstilling
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Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at ideen om et kompetenceprojekt
drøftes og ses i sammenhæng med SFI analysen.

Bilag
Beslutning
Peter Pietras præsenterede en idé om at samarbejde om et fælles kompetenceprojekt. Der
ønskes en debat om den socialfaglige kvalitet samt hvem der er mest kvalificeret til at
hjælpe den socialt belastede borger. Det blev drøftet, hvorvidt der er et behov for en
skarpere faglighed i arbejdet med disse borgere.
Der var fra Socialdirektørforum en stor interesse for at arbejde videre med dette projekt.
Det er i den sammenhæng vigtigt at se det i sammenhæng med sundhedsområdet, og at
skabe et fælles sprog. Der var forslag om at arbejde mod et fælles virtuelt
kompetencecenter.
Der vil inden næste møde arbejdes med en klarere formulering af projektet samt en
beskrivelse af nogle faglige eksempler. Herefter kan andre fagområder involveres såsom
sundhedsområdet.

8. Center for Misbrug og Socialpsykiatri (CMSP), afdeling Toftlund - konvertering af § 110
pladser til § 107 pladser.
Baggrund
Region Syddanmark har modtaget henvendelse fra en kommune, der ønsker at kunne
indskrive en borger efter SEL § 107 på Center for Misbrug og Socialpsykiatri, afdelingen i
Toftlund.
Afdelingen i Toftlund er, jfr. Styringsaftalen, et botilbud efter SEL § 110. For at Region
Syddanmark kan efterkomme dette kommunale ønske er det nødvendigt at opnå
Socialdirektørforums godkendelse og dermed efterfølgende foretage en tilretning i
Tilbudsportalen.
Såvel tilbud efter § 110 som tilbud efter § 107 er korterevarende tilbud, men bl.a. med den
væsentlige forskel, at et tilbud efter §107 er et visiteret tilbud i forhold til tilbud efter §110,
der sker efter selvhenvender-princippet og at indskrivning sker ved lederen af tilbuddet.
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Region Syddanmark vil gerne imødekomme henvendelser fra kommunal side om
indskrivning efter § 107. Dette vil dog efter principperne for ændringer på Tilbudsportalen
kræve en formel godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

For at tilgodese ønsket om indskrivning til et midlertidigt døgnophold efter § 107, anmoder
regionen derfor om en godkendelse i socialdirektørforum herunder at foretage de
nødvendige rettelser i Tilbudsportalen.
Det samlede pladstal på tilbuddet 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 større eller
mindre støttebehov end de, der aktuelt er indskrevet i et § 110 tilbud.
Det skal bemærkes, at der vil blive udarbejdet særskilte regnskaber for henholdsvis § 110
og § 107.
Regionen anmoder om, at muligheden for ovennævnte praksis træder i kraft fra primo
2013.

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at muligheden for, at Region Syddanmark, på Center
for Misbrug og Socialpsykiatri, afdeling Toftlund kan konvertere pladser efter SEL § 110 til
pladser efter SEL § 107 godkendes

Bilag
Beslutning
Der var opbakning til, at Region Syddanmark kan konvertere pladser efter SEL § 110 til
pladser efter SEL § 107, så længe det ikke er alle pladserne efter SEL § 110.

9.

Økonomiopfølgning på Region Syddanmarks tilbud på det sociale område
Baggrund
Region Syddanmark har vedlagt oversigt baseret på deres seneste kvartalsvise
økonomiopfølgning for de sociale regionale tilbud i Syddanmark.
Side 10 af 22

Af oversigten fremgår det, at 21 ud af 27 tilbud aktuelt forventes at være i balance.
Der er således i forhold til det omkostningsbaserede budget 3 tilbud som forventer et
akkumuleret årsresultat med et overskud på mere end 5 %, og 3 tilbud som forventer et
akkumuleret årsresultat med et underskud på mere end 5 %.

Vedlagt er en oversigt, hvor det forventede resultat for 2012 er opdelt i forhold til de otte
nye centre, som etableres 1. januar 2013. Oversigten illustrerer ”åbningsbalancen” for de
nye centre.
Jacob Stengaard Madsen orienterer

Bilag
Økonomi- og aktivitetsopfølgning 03-2012

Indstilling
Der indstilles til, at økonomiopfølgningen drøftes.

Beslutning
Jacob Stengaard Madsen orienterede om økonomien på Region Syddanmarks tilbud på det
sociale område. Takststrukturen på Region Syddanmarks tilbud vil i 2013 være den samme
som i 2012. Jacob fortalte, at takststrukturen fra 2014 endnu ikke er endeligt fastlagt.
Centrene vil fungere som særskilte enheder, og der vil ikke være krydssubsidiering mellem
centrene. Der kan indenfor centrene ske flytning af midler således, at et overskud på et
tilbud kan dække et underskud på et andet tilbud indenfor samme center.
Der er dog nogle særlige ydelser, der skal have særskilt regnskab herunder tilbud med
objektiv finansiering, § 110 ydelser, abonnementsordninger og VISO.

Der var i Socialdirektørforum fokus på budgetsikkerheden, og det blev drøftet, at det er
vigtigt med at høj grad af transparens. Socialdirektørforum vil derfor gerne følge
overgangen til den nye takststruktur i 2014 tæt.
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10. Mulighed for midlertidige lejemål i almene boliger
Baggrund
De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland ønsker at rette en fælles
henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på en ændring af de
gældende regler om almene boliger omfattet af almenboligloven og almenlejeloven med
tilhørende bekendtgørelser.
Kommunerne og Region Midtjylland ønsker ændringen således, at der kan oprettes
midlertidige lejemål i boliger efter almenboligloven, således det bliver muligt at opsige
borgeren, når form ålet med opholdet er nået. Borgeren vil i sådanne situationer ikke være
omfattet af almenlejelovens almindelige bestemmelser om opsigelse.
Direktørkredsen i den midtjyske region har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at få
ændret de gældende regler om almene boliger, der i det daglige arbejde kan afstedkomme
en række uhensigtsmæssigheder, jf. notatet.
Direktørkredsen i Midtjylland har bedt rammeaftalesekretariatet i Midtjylland om at
rundsende et beskrivende notat omkring mulighed for midlertidige lejemål, med henblik på,
at Socialdirektørforum vil give administrativ opbakning til notatet.

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at notatet drøftes, og at der sendes en administrativ
opbakning tilbage til Midtjylland.

Bilag
Mulighed for midlertidige lejemål i almene boliger

Beslutning
Socialdirektørerne sender deres administrative opbakning til notatet til Midtjylland.

11. Evaluering af politisk temadag 2012
Baggrund
Den 13.december 2012 afholdtes den årlige politiske temadag.
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Temaet for dagen er: fremtidens velfærdssamfund - Fra forbruger til aktiv borger og fra
kontrolsamfund til fokus på resultater. På programmet var bl.a. projektleder fra Mandag
Morgen, Morten Christensen, som vil fortalte om projektet den aktive borger, Peter Pietras
sagde noget om ny virkelighed, ny velfærd, Lise Plougmann Willer vil fortalte om Esbjerg
Kommunes erfaringer med resultatmålinger og deltagelse i KL projektet FKO. Dagen
afsluttedes med et oplæg af foredragsholder Søren Holmgren. Der var i alt 93 tilmeldte til
temadagen.
Forretningsudvalget foreslår at næste år temadag ligger allerede i september grundet
kommunal- og regionsvalg.
Socialsekretariatet foreslår torsdag den 19.september fra klokken 12.00- 16.00.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at temadagen evalueres.

Bilag
Beslutning
Socialdirektørforum var enige om, at det havde været en rigtig god dag.

12. Fokus på telemedicinske løsninger
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat er blevet kontaktet af Faaborg - Midtfyns kommune
om, at det kunne det være relevant at få fat telemedicinske løsninger på dagsordenen i
Socialdirektørforum. Faaborg - Midtfyn Kommune vil gerne (set i lyset af den ændrede
Retssikkerhedslov) om man i fællesskab kunne fremme telemedicinske videokonferencer,
hvor man kunne holde handleplansmøder som videokonferencer - det ville spare tid på
vejene, kilometerpenge og være skånsomt for miljøet. Punktet omhandler såvel
videokonference som ABT - anvendt borgernær teknologi eller (velfærdsteknologi).
Faaborg- Midtfyn Kommune orienterer.

Indstilling
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Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at sagen drøftes.
Bilag

Beslutning
Der var opbakning til at arbejde med telemedicinske løsninger. Det videre arbejde afventer
en drøftelse om emnet i Sundhedsstrategisk forum den 9. januar 2013.

13. Muligt døgnseminar
Baggrund
Der har i Forretningsudvalget været en drøftelse af, om der på et af møderne i
Socialdirektørforum, skal være et døgnseminar. På et døgnseminar vil der være mulighed
for en større temadrøftelse med plads til oplæg og diskussioner. Derudover vil der være tid
til sparring og til at netværke. Et forslag kan være, at man mødes om eftermiddagen, hvor
der vil være temadrøftelse på programmet, om aftenen vil der være socialt samvær, og
næste morgen kan det være almindeligt møde.
Socialsekretariatet foreslår, at det planlagte møde den 23. maj kan arrangeres som et
døgnseminar. Enten ved at man mødes den 22. maj om eftermiddagen, og bliver til
middagstid den 23. maj, eller at man mødes den 23. maj om eftermiddagen og bliver til
middagstid den 24. maj.
Forslag til faglige temaer som kunne være aktuelle, kan være tilsynsreformen, flex - og
førtidspensions reformen, projekterne under Fælles Fokus, særlig arbejdet med
effektmåling og resultatdokumentation, SFI analysen el. a.

Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Socialdirektørforum, at forslaget om et døgnseminar
drøftes.
Bilag

Beslutning
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Der er ønske fra Socialdirektørforum om et døgnseminar i september. Socialsekretariatet
arbejder videre med at planlægge dette.

14. Fleksjob- og førtidspensionsreformen
Baggrund
Der er nu indkaldt til forhandling mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
Der er på tværs af kommunerne udpeget en forhandlingsgruppe, bestående af 6 direktører:

•

Karen Heebøll, direktør for pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune

•

Lise Willer Plougmann, direktør for borger og arbejdsmarked i Esbjerg Kommune

•

Jim Staffensen, direktør for social, sundhed og arbejdsmarkedsområdet i Assens
Kommune

•

Klaus Liestmann, direktør for social- og sundhedsforvaltningen samt bl.a.
førtidspension og kontanthjælp i Billund Kommune

•

Jakob Kyndal, direktør for sundhed og omsorg i Aabenraa Kommune

•

Peter Pietras, adm. direktør for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense
Kommune

Punktet behandles uden deltagelse af Region Syddanmark.
Indstilling
Der indstilles til, at de kommunale repræsentanter i Socialdirektørforum drøfter
kommunale holdninger til forhandlingen med Region Syddanmark omkring
sundhedskoordinatorer.

Beslutning
Lukket punkt.

15. Orientering fra møde med KL om koordinering af sociale tilbud den 22. oktober
Baggrund
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KL inviterede til møde den 22. oktober, hvor der var mulighed for at drøfte en række
problemstillinger på det sociale område, der går på tværs af de fem KKR. Sonja Miltersen
og Lise Plougmann Willer deltog på vegne af Syddanmark.
Der var særligt fokus på følgende temaer:
o Status på evaluering af kommunalreformen
o Sikring af de specialiserede tilbud
o Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder de sikrede
institutioner på tværs af de fem KKR
o Fælles status på rammeaftalerne 2013 og et kig frem mod 2014
Derudover blev der desuden nævnt muligheden for flerårige udviklingsstrategier samt
fælles elementer i Styringsaftalen.

Der er som led i at løfte den fælles og tværgående opgave med koordinering af de lands- og
landsdelsdækkende tilbud nedsat et koordineringsforum på tværs af de fem landsdele.
Koordinationsforummets funktion er at forestå den tværregionale koordination i
forbindelse med udarbejdelse af den årlige Udviklingsstrategi. Forummet vil derudover
kunne drøfte andre emner, der har tværgående interesse i forhold til rammeaftalearbejdet,
herunder udviklingen i specialiserede indsatser generelt på tværs af regionsgrænser.
Forummet vil endvidere kunne bidrage til KL’s generelle interessevaretagelse på området
(se kommissorium).
Forummet mødes to gange årligt. Sonja Miltersen og Lise Plougmann Willer repræsenterer
Syddanmark i koordinationsforummet.

Næste møde bliver holdt tirsdag den 26. februar 2013, hvor fokus er fælles initiativer og
koordination i forbindelse med udviklingsstrategien for 2014.
Bilag
-

Kommissorium_Forum for tværregional koordination på det specialiserede socialog undervisningsområde

Indstilling
Side 16 af 22

Der indstilles til:
-

at Socialdirektørforum tager orienteringen til efterretning

-

at Socialdirektørforum kommer med forslag til dagsordenen i
koordinationsforum den 26. februar

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Forslag til dagsorden blev, på grund af fremskreden tid, ikke drøftet. Hvis der er forslag til
dagsordenspunkter kan disse sendes til socialsekretariatet.

16. Orienteringspunkter
a. Orientering fra Aabenraa Kommune vedr. lukning af tilbuddet Engbo
Aabenraa Kommune har tilsendt en orientering om lukning af tilbuddet Engbo, herunder en
foreløbig regnskabsopgørelse over brugerkommunernes andel af underskuddet jf.
lukningsbestemmelser i Styringsaftalen 2012.
Botilbuddet Engbo drives af Diakonsammenslutningen i.h.t. driftsoverenskomst med
Aabenraa Kommune.

Den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum har derfor på et møde den 3.
december 2012 drøftet, hvorvidt et tilbud, hvor der er en driftsoverenskomst mellem en
privat leverandør og en kommune, er omfattet af Styringsaftalen herunder bl.a.
takstprincipper samt regler omkring lukning af tilbud.

Følgende argumenter blev drøftet:
-

Det er regionale og kommunale tilbud, der er omfattet af aftalen jf. bekendtgørelse om
rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 1.

-

Tilbud omfattet af Styringsaftalen 2012 skal fremgå af kategoriseringsoversigten, bilag 4
i Styringsaftalen 2012.
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Såfremt et tilbud ikke er omfattet af Styringsaftalen er der intet til hinder for, at et tilbud
tager udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen. Hvis sælger har gjort køber
opmærksom på disse principper ved aftaleindgåelse, vil de være gældende.
Forretningsudvalget er enig i den økonomiske arbejdsgruppes betragtninger. I forhold til
den konkrete sag, er det et mellemliggende mellem de pågældende parter.
Der vil fremadrettet arbejdes med en klarere definition i forhold til, hvorvidt et tilbud med
en driftsoverenskomst er omfattet af aftalerne.
Bilag
Dagsordenspunkt fra Aabenraa Kommune til Socialdirektørforum
Udbygget notat fra Aabenraa Kommune
Foreløbig regnskabsopgørelse

b. Børnehuse
Baggrund
Det er en del af regeringens overgrebspakke, at der skal oprettes Børnehuse. Social- og
integrationsministeren lægger op til i satspuljeforhandlingerne, at der i kommunalt regi
etableres et Børnehus i hver af de fem regioner. Afhængig af geografi og andre forhold
lægges der op til, at det enkelte Børnehus kan råde over flere matrikler i regionen blandt
andet for at sikre let tilgængelighed for barn og forældre.
Formålet med Børnehuse er at sikre koordinering og samarbejde om den samlede indsats
mellem myndighedskommune, politi og sundhedsvæsen overfor børn, unge og deres
familier i sager, hvor der er kendskab til eller mistanke om, at et barn eller ung har været
udsat for seksuelle over-greb eller vold.
Der skal i hvert Børnehus ansættes en leder, en psykolog, en socialrådgiver og en sekretær
med de nødvendige kompetencer, herunder socialfaglige og psykologiske. Fagpersoner fra
de sociale myndigheder, politiet og sundhedsvæsenet inddrages efter behov. Kommunerne
har myndighedsansvaret vedrørende den sociale indsats i sagen, og den kommunale
sagsbehandler deltager under hele forløbet i børnehuset samt træffer de nødvendige
afgørelser om udredning og støtte til barnet.
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Børnehusenes opgave er at koordinere den samlede indsats over for børnene og deres
familie.

De nye Børnehuse forventes at skulle åbne 1. oktober 2013.
Første fase af udmøntningen af aftalen om et Børnehus er, at kommunerne i hvert KKRområde har mulighed for at finde frem til den kommune i regionen, der skal drive et
Børnehus. Dette forventes at skulle ske inden den 8. februar 2013. Kommunerne skal
samtidig finde frem til, hvor der eventuelt skal placeres en afdeling/satellit på en anden
matrikel, hvis kommunerne finder, at der er behov for dette.
Det forventes, at social- og integrationsministeren i sit lovforslag vil bemærke, at
Børnehusene med fordel kan placeres i nærheden af de større sygehuse med særlig
kompetencer på området – Rigshospitalet, Skejby og Odense Universitetshospital. Der er
desuden sygehuse med pædiatriske afdelinger i Kolding, Sønderborg og Esbjerg i
Syddanmark.
Odense Kommune har meldt ud, at de ønsker at drive Børnehuset i Syddanmark.

c. Det Sociale Nævn
Baggrund
På mødet i KKR den 6.november havde Social- og integrationsminister, Karen Hækkerup en
hilsen med fra brugerorganisationerne. Brugerorganisationerne er ikke altid tilfredse med,
hvordan der arbejdes med forhold omkring Det Sociale Nævn, herunder behandling af
beslutninger fra nævnet.
Socialsekretariatet har kontaktet DH (Danske Handicaporganisationer) for en nærmere
kortlægning af ministerens tilbagemelding fra brugerorganisationerne. DH har lavet en
redegørelse og fremsendt konkrete eksempler på sager de mener ikke er behandlet
korrekt.

På et møde i Dialogforum den 21. november nævnte brugerrepræsentanterne, at de
oplever, at kommunerne er begyndt at afprøve grænserne for den hjælp, der tilbydes
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borgerne, samt at kommuner skruer ned for tildelingen af borgerstyret personlig assistance
(BPA) og i stedet giver et mindre antal hjemmehjælpstimer.

Bilag
Notat; Problemstillinger ift. borgernes retssikkerhed_ DH

d. Orientering vedrørende status for Kastaniely og Nyborgskolen
Region Syddanmark har indsendt orientering vedrørende status for Kastaniely og
Nyborgskolen, se bilag.

Kastaniely:
Af bilaget fremgår det bl.a. at det forventede akkumulerede underskud på Kastaniely
forventes at udgøre 19,4 mio. ved lukningen 31. december

Note: Der pågår derudover et arbejde mellem kommunerne i Syddanmark og Region
Syddanmarks revision om en udredning af den økonomiske udvikling på Kastaniely.

Nyborgskolen:
Af bilaget fremgår det bl.a. at det forventede akkumulerede underskud på Nyborgskolen
forventes at udgøre 8,6 mio. kr. ved udgangen af 2012. Region Syddanmark afventer 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.

Jacob Stengaard Madsen orienterer

Bilag
Orientering vedr. Kastaniely og Nyborgskolen
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e. Belægningsprocenter 1.- 3. kvartal 2012
Det er i Styringsaftalen 2012 aftalt, at der to gange årligt indberettes belægningsprocenter,
så Socialdirektørforum løbende kan følge udnyttelsesgraden. I bilaget ses de
gennemsnitlige belægningsprocenter for 1- 3 kvartal 2012 herunder afvigelsen fra de
budgetterede takster. Det er i bilaget markeret, hvis den faktiske belægningsprocent
afviger fra den faktiske belægningsprocent med +/- 3 procentpoint. Set fra et
økonomistyringsmæssigt perspektiv er en afvigelse fra den budgetterede
belægningsprocent dog ikke i sig selv problematisk, så længe driften/ personale tilpasses.

Bilag
Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1- 3 kvartal 2012

f. Fælles Fokus i Syddanmark
Peter Pietras, Lise Plougmann Willer og Jacob Stengaard Madsen orienterer om status på
de 4 arbejdsgrupper under ”Fælles Fokus”. Den 23. oktober var der møde i Styregruppen
for Fælles Fokus. På dagsorden var midtvejsevalueringer fra de 4 arbejdsgrupper.
Midtvejsevalueringerne er vedlagt.
Bilag
-

Midtvejsevaluering fra arbejdsgruppen omkring effektmåling

-

Midtvejsevaluering fra arbejdsgruppen omkring synergi

-

Midtvejsevaluering fra arbejdsgruppen omkring kundebestyrelser

-

Midtvejsevaluering fra arbejdsgruppen omkring effektiv økonomistyring

g. Orientering om ny repræsentant til Forretningsudvalget
Eftersom Kate Bøgh er stoppet som socialdirektør i Middelfart Kommune, skulle der
udpeges en ny repræsentant til Forretningsudvalget. Der var på mødet i
Socialdirektørforum enighed, om at der skulle udpeges en repræsentant fra Fyn (- Odense),
Langeland, Ærø. Den nye repræsentant er Marianne Rasmussen, Kerteminde Kommune.
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h. Region Syddanmarks udbud af kurser
Region Syddanmark udbyder i 2013 diverse kurser som kommunale medarbejdere er
velkommen til at deltage på.
Bilag
Kursusoversigten omdeles på mødet

i. Orientering fra Vejle Kommune
-

Pr. 1/1 2013 sker der driftstilpasninger i Social- og Psykiatriafdelingens botilbud
efter sl. § 108. Der nedlægges 6 pladser på Tinghøj i Egtved på grund af manglende
efterspørgsel. Der vil herefter være 34 botilbudspladser, § 108.

-

Pr. 1/1 2013 etableres i de samme fysiske rammer 4 pladser til døgn misbrugsbehandling i henhold til sl. § 101 jf 107. Der vil herefter være i alt 8
døgnmisbrugspladser

j. Orientering fra Vejen Kommune om nedlæggelse og flytning af Botilbuddet Åhaven
Bilag
Orientering om nedlæggelse og flytning af Botilbuddet Åhaven

17. Eventuelt og næste møde
Eventuelt:
Bevilling af høreapparater:
Jacob Stengaard Madsen orienterede om løsning af opgaver i forbindelse med bevilling af
høreapparater. Folketinget vedtog 19. december 2012, at ansvaret for bevilling af
høreapparater og dermed ansvaret for bevilling af privat købte høreapparater fra 1. januar
2013 overgår til regionerne. Det er aftalt med sundhedsområdet, at opgaven løses af det
nye Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der er dannet 1. januar 2013.
http://www.regionsyddanmark.dk/wm408813

Næste møde afholdes 14. marts 2013 i Fredericia
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