Samspil og styring på det
specialiserede socialområde i
Syddanmark
KKR den 24. februar 2015

Opgaven og opsummering
De tre scenarier:
1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale
tilbud
2. Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region
Syddanmarks sociale tilbud

3. Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks
sociale tilbud

Anbefalinger
1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan
med fordel drives kommunalt
2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om
interesse for overtagelse
4. Kommunerne står sammen og hjælper hinanden med den rette
løsningsmodel
5. Opmærksomhed på nedre grænse i forhold til antal af tilbud,
som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

Opgaven siden sidst – (KKR mødet den 14. november 2014)
a) Beskrivelse af megatrends på det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet :
• Fleksibilitet og tilpasning af tilbud
• Evidens og effekt
• Individualisering
• Demografi
• Inddragelse af civilsamfundet samt netværksdannelse på tværs
• Teknologi
• Nærhedsprincip
b) Sondering administrativt i beliggenhedskommuner.

Sociale regionale tilbud 1. januar 2015
Autisme
Børn og unge med
handicap og/ eller
sociale handicap
Senhjerneskadede

Funktionsnedsættelser i tale, hørelse,
syn og mobilitet
Svære psykiske lidelser
Fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse
Fysisk og psykisk
udviklingshæmning
Psykisk udviklingshæmning + udpræget
uhensigtsmæssig social
adfærd og misbrug

Hvorfor overtager kommuner tilbud?
Borgerne vil have deres pårørende (særligt børn) tættere på, så de kan
være en del af familiens daglige liv
Kommunerne vil have øget mulighed for at udvikle de eksisterende tilbud,
således at de passer stadigt bedre til de øvrige kommunale indsatser

Kommunerne forlanger øget mulighed for, at kunne sætte mål, aftale
indsatser og bestemme serviceniveauer
Kommuner der driver tilbud køber næsten altid selv pladser, hvilket giver
incitament til at sikre god faglighed til fornuftig pris
Kommuner ønsker at øge involveringen af civilsamfundet og af frivillige.

Hvorfor overtager kommuner ikke?
Beliggenhedskommunen, får ikke faglig synergi nok til at det giver værdi
for borgeren og mening at sammenlægge med øvrige aktiviteter
Tilbuddet har aftagende søgning, da nye og bedre tilbud er udviklet andre
steder

Beliggenhedskommunen, har ikke selv borgere på tilbuddet
Tilbuddet er for stort og for risikofyldt at drive for
beliggenhedskommunen

Foreløbig administrativ sondering
Der er foretaget en foreløbig administrativ sondering i forhold til
overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark (materialet er
medsendt dagsorden)
Der er tale om 28 tilbud beliggende i 13 kommuner.
Status på foreløbig administrativ sondering:
• Der er tilkendegivelser fra kommuner om at overtage tilbud.
• Der er tilkendegivelser fra kommuner om at indgå i dialog om og
samarbejde mellem kommuner om overtagelse af tilbud.
• Nogle kommuner har ingen planer om at overtage tilbud
• Tidsperspektiv en faktor, denne byrådsperiode eller næste.

Tilbud drives fælleskommunalt
•Tilbud drives af beliggenhedskommune under samme
forhold, som de øvrige rammeaftale tilbud.

• Tværkommunalt samarbejde, eksempelvis:
• Abonnementsordninger

• Forpligtende samarbejdsaftaler
• Gensidige hensigtserklæringer

Krav til Regionen nu og i fremtiden.
•Stadig fokus på udviklingskrav til Region Syddanmark:
• Harmonisering af serviceniveau – kommune = regionen.
• Vurdering af borgerens behov med udgangspunkt i rehabilitering /
borgerens ressourcer, så der i indsatsen for den enkelte borger
skabes sammenhæng mellem bestilling og levering.
• Tæt økonomisk styring, dialog, information og kommunikation.
• Dialog om faglig udvikling

• Kunderåd giver løbene indflydelse
•

Fokus på belægning / optimering af udnyttelsesgrad.

Næste skridt
24. februar 2015:
Februar – april 2015:

Oplæg i KKR.
Høringsfase i kommunerne i de enkelte byråd,
samt anbefaling om høring Handicapråd.
17. juni 2015:
Drøftelse i KKR - på baggrund af
høringsresultater.
Juni – december 2015:
Konkret beslutning om evt. overtagelse, herunder
stillingtagen til denne eller næste byrådsperiode.
10. september 2015:
Drøftelse i KKR, hvis der er behov.
1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om
eventuel overtagelse af sociale tilbud.
Orientering borger, handicaporganisationer o.a.
1. januar 2017 (senest):
Tilbud skal være overtaget

