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Deltagere:
Danske Handicaporganisationer:
Ole Lennart Hansen
Bente Bjerregaard Rey (afbud)
Vivi Bjørnmose (er afgået ved døden den 11.4 2015)
Skole og forældre:
Roar Hylleberg
Kommunerne:
Borgmester Egon Fræhr, KKR formand
Borgmester Jacob Bjerregaard, KKR næstformand
Direktør Lone W. Rasmussen, Tønder
Direktør Lise Plougmann Willer, Esbjerg
Chefkonsulent Birgitte Lambrechtsen, KKR sekretariat
Ad 1. Rapport om hjerneskade fra arbejdsgruppe
Socialdirektørforum har nedsat en arbejdsgruppe, med den opgave at
arbejde med KL's udspil ”En styrket rehabilitering af borgere med en
hjerneskade”. Arbejdsgruppen har udarbejdet syddanske anbefalinger ud fra
seks af udspillets ti anbefalinger (idet de resterende fire har national
karakter).
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Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth Pedersen gennemgik
arbejdsgruppens resultater, se vedhæftede bilag.
Der er stor opmærksomhed i kommunerne på at sikre flow i forløb, således
borgerne modtager de tilbud der matcher deres behov. Der opleves
overensstemmelse mellem behov for genoptræning og tilbud dertil. Der kan
dog opleves mangel på specialiserede botilbud, noget kommunerne er
opmærksomme på at imødekomme.
Der er hensigten at kommunerne kan anvende arbejdsgruppens materiale til
debat. Mange kommunerne har allerede haft en debat i de lokale
handicapråd.
Skole og forældre: Det er vigtigt at kommunerne investerer i undervisning
af pårørende, så de er i stand til at varetage relevante opgaver.
DH: Kommunerne skal sikre at pårørende har de forudsætninger der skal til
for at løfte nødvendige opgaver. Den senhjerneskadede skal have mulighed
for at tage medansvar og være aktiv om eget liv. Der ses i arbejdsgruppens
resultater mange gode intentioner – det er den rigtige vej – men der er
samtidig bevidsthed om at det tager tid at skabe ændringer.
Ad 2. Samspil og styring
På det sidste møde i Dialogforum blev oplæg om samspil og styring af
tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive drøftet.
Siden dette møde har oplægget været til politisk høring i kommunerne.
Formålet med høringen er en politisk stillingtagen til overtagelse af
regionale tilbud i Syddanmark. Beliggenhedskommuner skal i høringssvaret
forholde sig konkret til hvert af de regionale socialtilbud beliggende i
kommunen.
Tidsproces for overtagelse:
• Februar – april 2015: Høringsfase i kommunerne – byråd
• Den 17. juni 2015: Drøftelse i KKR - på baggrund af høringsresultater
• Juni – december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse
• (10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR ved behov)
• Januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel
overtagelse af sociale tilbud
• Januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget.
Direktør Lise Plougmann Willer fortalte om arbejdet med samspil og
styring. Kommunerne har været igennem en grundig proces i forhold til
overvejelserne om hjemtagning af tilbud. Overvejelserne handler om
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opretholdelse af kvalitet, sammenhæng med øvrige tilbud og udvikling af
området. Der er en klar opfattelse at personalet i tilbuddene har en meget
høj faglighed, hvorfor der ikke er grund til bekymring for faldende kvalitet.
I overvejelserne har såvel kommuner som region ligeledes stor
opmærksomhed på den nedre grænse for antal tilbud i forhold til at
opretholde en fornuftig drift.
DH: Opmærksomhed på kommunikationsområdet, særligt en situation i
Odense, hvor Region Syddanmark var bekymret for opretholdelse af
fagligheden inden for kommunikationsområdet. Det primære omkring
samspil og styring må være at borgerne får de tilbud de har brug for til den
bedste kvalitet ligegyldigt om det er kommune eller region der er udbyder.
Det er vigtigt at holde fast i det højt specialiserede.
Kommuner: Kommunikationsområdet er fortsat et regionalt tilbud i
Odense. Situationen har været drøftet i Socialdirektørforum, hvor man er
opmærksomme på at sikre en høj kvalitet på området.
Kommunerne har via rammeaftalen en fælles forsyningsforpligtelse, en
forpligtelse som kommunerne tager meget alvorligt og ofte drøfter
tværkommunalt.
Ad 3. Status Social Tilsyn
Tilsyn på det specialiserede socialområde blev drøftet på det sidste møde i
Dialogforum.
Socialtilsyn Syd har nu udarbejdet udkast til Årsrapport 2014. Årsrapporten
skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til
Socialtilsynets auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af
rammeaftalerne for regionen.
Der vil på mødet blive orienteret om hovedpunkterne i tilsynets årsrapport.
Herunder bliver der orienteret om håndtering af §§ 85, 105, 107, 108.
Direktør Lise Plougmann Willer orienterede om samarbejdet med tilsynet,
der er baseret på en god og udviklingsorienteret dialog. Tilsynet har haft et
travlt år blandt andet med fokus på godkendelser af plejefamilier og
godkendelser/ regodkendelser af tilbud. Der er blevet justeret i tilsynets
medarbejderstab for at imødegå kommunernes store behov for
godkendelser af plejefamilier.
Kommunerne anerkender at en ny organisation har brug for tid til at blive
fuld funktionsdygtig.
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DH: Har en god oplevelse af tilsynets opstart. Undrer sig over at
whistleblower muligheden ikke anvendes i særlig høj grad.
Ad 4. Rehabilitering på det specialiserede socialområde
De syddanske kommuner arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger.
Indsatsen er koordineret, sammenhængende og baseret på viden.
Direktør Lone W. Rasmussen fortalte om rehabilitering og den
rehabiliterende indsats, se vedhæftede bilag. Rehabilitering handler primært
om at få borgeren på banen og tage afsæt i det borgeren ønsker og kan.
Medarbejdernes primære opgave er at understøtte borgeren og sætte den
pædagogiske faglighed i spil.
Skole og forældre: Det centrale er at borgeren kan tage et realistisk ansvar
for det han selv kan klare. Medarbejderne skal give slip men understøtte.
Det kan være en udfordring for systemet og personalet at holde den balance
og ikke gå ind og tage over. Det handler om at tænke anderledes, at forlade
den specialiserede tilgang til fordel for en mere lavpraktisk tilgang.
DH: Oplever rehabilitering som positiv og den rigtige tilgang. Refererede til
SFI-rapporten som beskrev et metodemylder hos kommunernes tilbud.
Dette metodemylder ses af DH som et udtryk for at personalet forsøger sig
frem og tager udgangspunkt i den enkelte borger, fremfor at bruge den
sammen metode på alle borgere. Efterspurgte rehabilitering hos 0-18 årige.
Opmærksomhed på begrebet habilitering – man må ikke glemme det man
kan – det har også en værdi.
Kommuner: Der bruges forskellige begreber når man arbejder med
rehabilitering, for 0-18 årige kaldes det empowerment. Inklusion er ligeledes
en form for rehabilitering, hvor barnet bliver i familien og hvor familien
støttes.
Skole og forældre: Oplever i stigende grad at en konsekvens af inklusion er
at barnet kompenseres og hvor der ikke fokuseres på at udvikle det barnet
kan via træning og motivation. Det handler om at træne og ikke erstatte den
manglende evne/færdighed og dermed fokusere på udviklingspotentiale.
Ad 5. Orientering
Tilkendelse af førtidspension til borgere under 40 år: Førtidsreformen
betød at der som udgangspunkt ikke gives førtidspension til borgere under
40 år. Kommunerne er opmærksomme på at der er borgere under 40 år som
ikke vil kunne arbejde og dermed ikke skal igennem et afklaringsforløb.
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Kommunerne giver dermed førtidspension til borgere der har et åbenlyst
behov. Det er indtrykket at færre borgere får førtidspension som
konsekvens af reformen.
Status for arbejdet med projekt ”Det gode liv”: Socialdirektørforum har
drøftet projektets resultat og besluttede, at Fokus på det gode liv drøftes i
lokale fora, herunder Handicapråd. Der er derfor ved at blive lavet et oplæg
til lokale drøftelser, som sendes ud til kommunerne primo august.
Ad 6. Eventuelt
Intet hertil
Ad 7. Næste møde
Forslag til punkter:
Inklusion i skolen – status - er det fup eller fakta?
Næste møde er den 25. november kl. 14-16 på Fuglsangcentret i
Fredericia
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