
Samspil og styring på det 
specialiserede socialområde i 

Syddanmark

Møde i KKR den 14. november 2014



Overordnede 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.



28 sociale regionale tilbud
Autisme

Børn og unge med 
handicap og/ eller 
sociale handicap

Senhjerneskadede

Funktionsnedsæt-
telser i tale, hørelse, 
syn og mobilitet

Svære psykiske lidelser

Fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse

Fysisk og psykisk 
udviklingshæmning

Psykisk udviklings-
hæmning + udpræget 
uhensigtsmæssig social 
adfærd og misbrug

Indledt lukning ultimo 2014 

Lukket 30. juni 2014



Konsekvenser
Scenarie 1og 2: Overtagelse (eller delvis)af sociale regionale 
tilbud
• Kommunerne vil få mulighed for at styre og regulere i forhold til 
den udvikling, der er på området.

• Nemmere at tale mål, indsatser og serviceniveau.

• Kommunerne har incitament til at sikre god faglighed til
 rette pris.

• Mere helhedsorienteret indsats.

•Bedre sammenhæng med kommunens øvrige indsatser. 



Konsekvenser
Scenarie: Status qua 
• Driftskrav til Region Syddanmark:

•Behov for harmonisering af serviceniveau (kommune vs. regionen)
•Mere sammenhæng i den enkelte sag mellem bestilling og levering 
ift. vurdering af borgerens behov
•Tæt økonomisk styring
•Dialog om den faglige udvikling 

• Kunderåd: Søge indflydelse

• Fokus på sikring af viden



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. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette 
løsningsmodel .

5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som 
Region Syddanmark kan drive bæredygtigt .



Organiseringsmuligheder
•Drives af beliggenhedskommune under samme 
forhold som de øvrige rammeaftale tilbud.

•Tværkommunalt samarbejde, eksempelvis: 
- Oprettelse af § 60 selskab med hjemmel i 
kommunestyrelseslovens § 60.
- Abonnementsordninger. 
- Forpligtende samarbejdsaftaler. 
- Gensidige hensigtserklæringer. 



Næste skridt
Følgende anbefaling til KKR d.d.

•Arbejdsgruppen arbejder videre med kvalificering af oplæg.

•Beskrivelse af megatrends. 

•Anlæg – planlægning.  



Tidsplan
24. februar 2015: Oplæg i KKR

Februar – april 2015:Høringsfase i kommunerne –byråd

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 
eventuel overtagelse af sociale tilbud  

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



Temaer fra SFI rapporten:

Metoder i botilbud



Baggrund
•Rapporten beskriver botilbud for mennesker med 
udviklingshæmning og botilbud for mennesker med 
psykisk lidelse i Region Syddanmark samt de 
forskellige faglige metoder, de enkelte botilbud 
anvender. 
•Rapporten bygger på interviews med ledere, 
sagsbehandlere og direktører fra de Syddanske 
kommuner samt spørgeskemaer, international 
litteratur og søgninger på Tilbudsportalen



Resultater - uddrag
•Botilbud i Syddanmark bruger i gennemsnit 8 forskellige 
metoder.
•Medarbejderne anvender de metoder de kender, og 
som de synes giver mening i det enkelte tilfælde.
•Der er en tendens til, at anvendelse af metoderne 
hænger sammen med, hvilke fagpersoner botilbuddet 
har ansat. 
•Udfordrende adfærd er den dimension, der betyder 
mest for personalenormeringen i botilbud. 
•I metodevalg fokuseres der ikke så meget på 
udfordrende adfærd men mere på diagnose.



Resultater
• Der kan ikke findes nogen sammenhæng mellem 

borgerens grad af udviklingshæmning, type af 
sindslidelse, type af socialt problem og 
botilbuddets døgntakst.

• Derimod har SFI fundet signifikant sammenhæng 
mellem personale pr beboer og de sociale 
problematikker , selvskadende adfærd, 
udadreagerende adfærd og misbrug.

• Der er ikke signifikant sammenhæng mellem 
fysiske rammer og botilbuddets døgntakster.



Det videre forløb
• I November afholdes der møde med 

Socialstyrelsen omkring SFI rapporten 

• December 2014 orienteres om SFI rapporten i 
Dialogforum (Handicaporganisationerne)

• På møde i Socialdirektørforum den 12. december 
aftales offentliggørelse af SFI rapporten. 



Region Syddanmarks nye 
takststruktur

Møde i KKR den 14. november 2014



Baggrund og udfordringer

ØDet er med Regionen i forbindelse med indførelse af en ny takststruktur 

aftalt, at omlægning af takster samlet set skulle gå i nul ved uændret 

serviceniveau.

ØI første oplæg fra Region Syddanmark en difference, en merudgift.

ØSocialdirektørforum henviser til styringsaftalen: 

Styringsaftalen 2015: Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det 

specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i 

alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere 

effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.



Beslutning fra Socialdirektørforum 3. oktober 2014

Socialdirektørforum beslutter:

ØAftalerne om nye takster ikke er endelige førend Socialdirektørforum samlet har 

godkendt service- og takstniveauet.

ØDet forventes, at Region Syddanmark, i henhold til Styringsaftalen, reducerer 

udgifterne. 



Beslutning fra Socialdirektørforum 3. oktober 2014 

Region Syddanmark skal redegøre for:

ØEn samlet oversigt over fordeling af udgifterne for hele landet samt 

begrundelse for, hvorfor kommuner udenfor Syddanmark tilsyneladende 

får lavere udgifter, mens de syddanske kommuner samlet set får højere 

udgifter.

ØDokumentere, at takstomlægningen i henhold til de udmeldte forslag til 

indplacering af borgere økonomisk set mindst går i 0. 



Socialdirektørforum den 12. december 2014

Der følges op på Region Syddanmarks nye takststruktur på mødet i 

Socialdirektørforum den 12. december 2014. 

Region Syddanmark skal på mødet fremlægge:

ØDokumentation for udgiftsudviklingen fra 2014 til 2015 samlet set – inkl. 

kommuner udenfor Syddanmark

ØDokumentation for udviklingen i udgifter fra 2014 til 2015 for 

kommunerne i Syddanmark


