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Dagsorden:
1. Velkomst
2. Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel
på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.
3. Udkast til fælles tekst vedr. de sikrede institutioner i
udviklingsstrategien for 2015
4. Socialstyrelsens vurdering af PTU
5. Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov
6. evt.
Ad. 2: Opgørelsen af kapacitet og belægning samt behov og
efterspørgsel
Opgørelsen blev drøftet med særligt fokus på belægningsprocenten på
de sikrede institutioner. Der skal i det videre arbejde jf. pkt. 3 være et
særligt fokus på de tilbud, der vedvarende har lav belægningsprocent.
Det var et ønske fra Kenn Thomsen, at Region Sjællands bemærkninger
vedr. belægning på Bakkegården bliver medtaget i opgørelsen.
Bemærkningerne sendes til Rammeaftalesekretariatet i Syddanmark.
Den fælles opgørelse indgår i alle fem udviklingsstrategier for 2015.
Ad. 3: Udkast til fælles tekst vedr. de sikrede institutioner i
udviklingsstrategien for 2015
Udkast til fælles tekst er godkendt i alle styregrupper med de ændringer,
som er indarbejdet efter møde med Danske Regioner, således at teksten
kan indgå i udviklingsstrategien for 2015.
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Henrik Aarup-Kristensen bemærkede, at den administrative styregruppe
i Nordjylland har drøftet, at den forudsatte belægningsprocent skal
fastlægges, så efterregulering så vidt muligt undgås. Men at der til
gengæld skal være fokus på incitament til effektiv drift. Sammenholdt
med at der i 2015 skal være et udviklingsarbejde vedr. de sikrede
institutioner, hvor der ses på sammenhæng mellem pris, kvalitet og
målgruppen kan styregruppen i Nordjylland tilslutte sig teksten.
Maria Pilegaard informerede om det forventede indhold af de
kommende nye regler om efterregulering af objektiv finansiering for
sikrede institutioner. Det forventes, at sikrede institutioner fremefter
skal underlægges samme styringsrammer som øvrige sociale tilbud. Det
forventes at betyde, at efterregulering af over-/underskud på sikrede
institutioner skal indregnes i efterfølgende opkrævninger af objektiv
finansiering. Derudover forventes det at betyde, at sikrede institutioner
også bliver omfattet af det kommende krav om, at driftsherren selv skal
dække underskud op til 5 pct.
Udkast til fælles tekst er efterfølgende fremsendt til Danske Regioner.
Ad. 4: Socialstyrelsens vurdering af PTU
Der blev orienteret fra hver af styregruppernes drøftelse vedr.
Socialstyrelsens vurdering af PTU.
Hovedstaden: Der er gennemført en analyse på baggrund af dialog med
10 kommuner. Den samlede vurdering er, at kommunerne kun bruger
PTU i ganske få sager, men at PTU er nødvendig ift. de særligt
komplekse sager. Det bemærkes i øvrigt at København Kommune har
indgået en samarbejdsaftale med PTU.
Sjælland: Den administrative styregruppe er enig i Socialstyrelsens
vurdering. PTU er den eneste løsning på Sjælland ift. de særligt
komplekse sager, og der er på Sjælland ikke adgang til anden
køreskolemulighed. Men samtidig er vurderingen at andre vil kunne
opbygge de nødvendige kompetencer, hvis PTU ikke er der.
Syddanmark: Der er gennemført en rundspørge i de syddanske
kommuner, som viser, at kommunerne bruger PTU i meget få sager.
Samtidig illustrerer besvarelserne fra kommunerne, at der er alternativer
til PTU handicapbiler og PTU køreskole. Her peges særligt på Center
for Rehabilitering og Specialrådgivning (Region Syddanmark) samt
Hjælpemiddelcentral i Esbjerg og Aabenraa kommuner. Dertil kommer
private køreskoler og bilopbyggere.
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Midtjylland: Der er gennemført en rundspørge i de midtjyske kommuner.
Som i de øvrige regioner bruges PTU kun i ganske få sager. 2/3 af
kommunerne vurderer, at der ikke er alternativer til PTU, mens 1/3
vurderer, at der er alternativer. Det skal i forlængelse heraf nævnes, at
Neurocenter Hammel har rettet henvendelse til den administrative
styregruppe. Neurocenter Hammel finder ikke, at PTU er tilstrækkelig
kvalificeret ift. borgere med komplekse hjerneskader og overvejer at
etablere eget tilbud.
Nordjylland: Der er gennemført rundspørge blandt kommunerne og der
tegner sig et blandet billede. Nogen kommuner bruger PTU og andre gør
ikke. Blandt de sidste hører Aalborg Kommune, som har eget tilbud i
kombination med privat kørelærer, som også andre kommuner kan benytte.
Den administrative styregruppe i Nordjylland hæfter sig endvidere ved, at
det er nyt for dem, at den Nationale Koordinationsstruktur også omfatter
private tilbud.
KL fortsætter dialogen med Socialministeriet, hvor det vil blive pointeret,
at der efter en grundigere kortlægning er alternativer til PTU i de regioner,
som ikke i nævneværdigt omfang benytter PTU. Samtidig henledes
Socialministeriets opmærksomhed på, at PTU agerer på et privat marked,
og at det derfor vil være konkurrenceforvridende, hvis der nationalt
fastlægges særlige vilkår for PTU. I stedet bør PTU opfordres til at gå i
dialog med sine nuværende og potentielle køberkommuner.

Ad. 5: Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige
behov
KL gav en status på lov- og implementeringsarbejdet ift. aftale om en
kvalificeret indsats for grupper med særlige behov, herunder:
 KL’s dialog med Socialministeriet og Socialstyrelsen om
implementering af den nationale koordinationsstruktur.


KL’s særlige fokusområder ifm. høring over forslag til lov om
opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. det
specialiserede socialområde og den mest specialiserede
specialundervisning. Der er høringsfrist den 25. februar 2014.



Økonomi- og Indenrigsministeriet er tovholder på en
kortlægning, som KORA skal gennemføre, af indsatsen for
særligt skadede spæd- og småbørn, mennesker med sjældne
diagnoser, mennesker med sjældne og komplekse
kommunikationsbehov, mennesker med svære spiseforstyrrelser
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og mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade. KL har
plads i følgegruppen, som har første møde i marts.


Der er igangsat en afdækning af den samlede specialrådgivning,
herunder hvilke ydelser hver af de lands- og landsdelsdækkende
tilbud yder til hvilke målgrupper og hvordan ydelserne er
finansieret med det formål at sikre et grundlag for VISO’s
overtagelse af specialistrådgivningsydelserne på
specialundervisningsområdet.
Der var en særskilt drøftelse af dialogen med Socialstyrelsen og
tidsplanen for de centrale udmeldinger, som fremgår af bemærkningerne
til lovforslaget. Den foreslåede tidsplan gør det vanskeligt at udarbejde
kommunale løsningsforslag med tilstrækkeligt faglig tyngde. Ligesom
det er væsentligt at der tages højde for den politiske beslutningsproces i
KKR-systemet.
KL har en god igangværende dialog med Socialministeriet/Socialstyrelsen og tager konklusionerne fra drøftelsen med videre i dialogen
og i selve høringssvaret.
Deltagere:
Direktør Jens Nørgaard, Mariagerfjord Kommune, Direktør Henrik
Aarup-Kristensen, Brønderslev Kommune, Direktør Kenn Thomsen,
Holbæk Kommune, Konsulent Thomas Gajhede Haugaard,
Rammeaftalesekretariatet Nordjylland, chefkonsulent Karsten Binderup,
Rammeaftalesekretariatet Midtjylland, konsulent Camilla Fyhn Milland
og konsulent Lene Kristin Kamp, Rammeaftalesekretariatet,
Syddanmark, konsulent Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet, konsulent
Filip Dalengaard, KKR-Syddanmark, konsulent Anne Andersen, KKRSjælland og vicekontorchef Thomas Nymann Nielsen, KKRHovedstaden, Kontorchef Tina Wahl, Chefkonsulent Hanne Gøttrup,
Chefkonsulent Anders B. Kristensen, specialkonsulent Maria Pilegaard
og konsulent Mette Tranevig.
Afbud fra Direktør Sonja Miltersen, Vejen kommune,
Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune, Direktør
Henning Haahr, Skanderborg Kommune, Direktør Lise Plougmann
Willer, Esbjerg Kommune, Direktør Bruno Lind, Næstved Kommune,
Direktør Anne Steffensen, Allerød Kommune og Kontorchef Ane K.
Christensen, Københavns Kommune.
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