
Samspil og styring på det 
specialiserede socialområde i 

Syddanmark

KKR den 17. juni 2015



Ønsker ikke at overtage i denne byrådsperiode

Ønsker at overtage i denne byrådsperiode

Resultat af politisk høring

*

* Overtagelse af Teglgårdskollegiet. Dialog med 
Region Syddanmark vedr. den resterende del.



Tilbudsovertagelse fordelt på centre

Center Tilbud

Autismecenter Bihuset, Holmehøj, Æblehaven 

Center for Børn og Unge Børnehusene (Middelfart), 
Børnehusene Stjernen, Egely, Møllebakken

Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi

Center for Høretab, Center for 
rehabilitering og specialrådgivning 

Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken, Holtegården, Syrenparken,
Teglgårdshuset*, Toftlund 

Center for Senhjerneskade Afd. Kolding,  Kingstrup

Handicapcenter Nordøstfyn Bognæs, Engbo (Nyborg),
Engbo (Kerteminde), Nordlys, Skovhuse

Handicapcenter Sydøstfyn Annekserne, Lilleskov, Låddenhøj, Sydbo

Specialcenter for Voksne med Handicap Grønnebæk, Midgaardhus, Østruplund



Modeller for samarbejde om driften

• Tilbuddene drives under samme forhold, som de øvrige 
rammeaftale tilbud.

• Tværkommunalt samarbejde, eksempelvis: 
• Abonnementsordninger 

• Forpligtende købsaftaler

• Delt finansieringsansvar 

• Gensidige hensigtserklæringer 

• § 60 selskaber



Næste skridt
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, hvis der er 
behov

1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om 
overtagelse af sociale tilbud  

1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget

Forslag fra Socialdirektørforum:

Efteråret 2015: Igangsætte strategisk proces omkring 
behovet for pladser på længere sigt i regi af 
rammeaftalen.



Rammeaftale 2016

KKR den 17. juni 2015



Rammeaftalen 2016

Rammeaftalen består af: 

1. Udviklingsstrategi - den faglige udvikling på det 
specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet

2. Styringsaftale - styring af økonomi- og 
kapacitetsudvikling på det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet



Overordnet ambition

Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det 
specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, 
minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og 
regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, 
hvilket i praksis  betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 
maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning. 

Dette skal  ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering 
af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af 
nye og effektfulde tilbud.



Initiativer i Udviklingsstrategien

• Metoder i Botilbud

• Samspil og styring på det sociale område

• National Koordination 

• Kompetenceudvikling

• Vidensdeling



National Koordination
Centrale udmeldinger pr. 1. november 2014

• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

->  Afrapporteres  til Socialstyrelsen senest 1. marts 2016

Centrale udmeldinger pr. 1. november 2015

• Borgere med svære spiseforstyrrelser

• Eventuelle andre centrale udmeldinger (endnu uvist) 

->  Afrapporteres til Socialstyrelsen senest 15. oktober 
2016



Initiativer i Styringsaftalen

• Styring af udgifterne
• Aftale om udgiftsudviklingen af de samlede udgifter på 

det specialiserede socialområde i 2016

• Beskrivelse af udviklingen af udgifter

• Beskrivelse af udviklingen af særligt dyre sager

• Koordinering af kapacitetsudviklingen
• Indberetning af belægningsprocenter 2. gange årligt

• Sikring af effektiv drift



Proces for godkendelse

•Rammeaftalen udsendes til kommuner og regionen 
i Syddanmark umiddelbart efter godkendelse i KKR 
Syddanmark

• Rammeaftalen 2016 skal være godkendt i Byråd og 
Regionsråd senest den 15. oktober 2015 og har 
virkning fra 1. januar 2016.


