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Notat

Opsamling på temadag den 29. november 2011
Planlægning af møder m. politisk udvalg
Innovation og samarbejde på de specialiserede socialområde var emnet på temadagen den
29. november 2011, hvor politikere fra syddanske kommuner og Region Syddanmark deltog.
Det var en god dag med dialog og drøftelse af det specialiserede socialområde. Fra flere
sider var der enighed om, at der kan være behov for mere politisk dialog på socialområdet
fremadrettet. I den forbindelse blev der ved bord 1 drøftet muligheder for yderligere dialog.
Ved bordet sad politikere fra Langeland, Fredericia, Haderslev, Fanø, og Region
Syddanmark.
På baggrund af ideen om mere politisk dialog blev det aftalt mellem deltagerne ved bord 1, at
regionens socialudvalg kan komme på besøg i de respektive kommuner, til drøftelser af det
specialiserede socialområde.
På møder mellem kommunale socialudvalg og regionens socialudvalg kunne det være oplagt
at følge op på nogle af de drøftelser, der foregik på temadagen vedr. innovation og
samarbejde. Nedenfor er oplistet nogle af de temaer der går igen fra gruppedrøftelserne på
dagen –
1). Kommunernes behov og nytænkning af de ydelser som regionen tilbyder:
Hvad er det for en opgave regionen skal løse for kommunerne og hvor går snitfladerne
mellem hvad kommunerne selv driver og hvad regionen med fordel kan drive.
Omstillingsparathed, bl.a. i forhold til de tilbud som Region Syddanmark driver. Hvad er det
kommunerne har behov for og efterspørger eks. § 107, konsulentydelser eller noget helt
andet?
En bedre koordinering af kapaciteten af pladser. Der er store udfordringer i, at regionen ikke
kan nå at tilpasse kapaciteten, når der hjemtages med kort varsel.
2). Fælles løsninger og samarbejder:
Der er fordele i fælles løsninger, samarbejder og udvikling. Der kan eventuelt samarbejdes
om:
· at samle enkeltmandsprojekter
· at bruge de højtspecialiserede fagfolk på tværs af kommuner/regioner/områder.
Kan den højt specialiserede indsats stilles til rådighed mere matrikelløst/udenfor
botilbuddene, f.eks. i form af mere højt faglig specialiseret konsulentbistand
· udvikling/anvendelse af ny teknologi, hvor man går sammen også om økonomien i
det

· vidensdeling på tværs
Ud over en opfølgning på drøftelserne fra temadagen kan møderne bruges til at gøre de
kommunale politikere opmærksomme på de forskellige tilbud og ydelser som regionen
tilbyder. Dette punkt kan evt. indgå som optakt til drøftelserne vedr. nytænkning og
kommunernes behov. Herunder kan regionens behov for tættere dialog med kommunerne
også i talesættes. Det kan bl.a. drøftes i hvilket omfang de forventer, at bruge regionens
tilbud. Dette m.h.p. at få nogle supplerende input fra kommunerne end det de indmelder i de
kommunale redegørelser, Det kan også ses som en anledning til at få kommunalpolitikerne
bevidstgjort om, at det er kommunerne der i sidste ende kommer til at betale for, at regionen
ikke har ordentlige forudsætninger at styre ud fra.
Det videre forløb – hvad gør vi?
· Region Syddanmark tager initiativ til at indgå aftaler om møder i de enkelte
kommuner, der deltog i drøftelserne ved bord 1.
· På vegne af formanden for Region Syddanmarks socialudvalg Bente Gertz sendes
brev til de respektive kommuner, hvor der indledningsvist takkes for en god
temadag og hvor muligheden for at få etableret et møde mellem udvalgene forslås.
Der medsendes forslag til punkter der kan drøftes.
· Der opsamles i stikordsform på baggrund af møderne. Denne opsamling kan
bruges videre i forløbet, hvis møderne bliver en succes, som vi kan forsøge at
udbrede til flere Syddanske kommuner.
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