Invitation

til temadag om social innovation og samarbejde
på det specialiserede socialområde

KKR Syddanmark og Region Syddanmark inviterer til temadag om
social innovation og samarbejde på det specialiserede socialområde.
Temadagen er målrettet socialudvalgene i kommunerne og regionen,
der her får lejlighed til fælles at drøfte fremtidens udvikling på det
specialiserede socialområde.
Socialdirektører/chefer er også velkomne til at deltage.
Sted:

Middelfart Resort - og Konferencecenter,
Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Tid:

Tirsdag den 29. november 2011 kl. 12.00-16.00

Tilmelding: Skal ske senest 14. oktober 2011 til
Lene K. Kamp på lkk@vejenkom.dk

Program
12.00 - 12.30
Ankomst og frokost.
12.00 - 12.35
Velkomst ved formand for KKR Syddanmark, Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.
12.35 - 12.55
Udfordringer set fra kommunerne ved formand for KKR, Borgmester Egon Fræhr.
Udfordringer set fra regionerne ved Regionsrådsformand, Carl Holst region syddanmark.
12.55 - 13.40
Faglige og økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde v/forsker Leif Olsen - seniorforsker ved AKF.
Anerkendelse, dialog, viden og innovation på det specialiserede socialområde
- veje til håndtering af mange typer pres og realisering af politiske mål.
13.40 - 14.25
Udfordringerne er store - og hvis innovation er svaret, hvad er så innovation? Ved Cand.mag og
ph.d. Afdelingschef for innovation og forskning Region Midtjylland, Annemette Digmann.
I oplægget vil Annemette besvare spørgsmålet og fortælle, hvad den øverste ledelse i kommuner og
region kan gøre, hvis vi skal forny velfærdssamfundet.
14:25 - 14.40
Pause
14.40 - 15.00
Baggrund og ambitioner fra Udviklingsstrategien og Styringsaftalen for 2012 og med blikket mod
2013. Inspiration til arbejde ved bordene, ved adm. direktør i Odense Kommune og formand for
Socialdirektørforum, Peter Pietras.
15.00 - 15.30
30 min. arbejde ved bordene. Hvordan imødekommes udviklingen og de udfordringer, det specialiserede socialområde står overfor, og hvordan skal der samarbejdes omkring denne udfordring?
15.30 - 15.55
Plenum, spørgsmål til oplægsholdere og opsamling.
15.55 - 16.00
Tak for i dag.
Ordstyrer: Peter Pietras

Baggrund for temadagen
I takt med at samfundet ændres, ændres også borgernes behov. Det er derfor vigtigt, at kommuner
og region udvikler sig i takt med denne udvikling. Det er ikke kun fagligheden, men også økonomien, der står over for nogle udfordringer. Udgifterne på det specialiserede socialområde er de
seneste år steget markant, og selvom den voldsomme stigning er ved at flade ud, er det stadig en
udfordring, som både kommuner og region står overfor de kommende år. Udgifterne på området
skal styres samtidig med, at det faglige skal udvikles, og der skal være en sikring af driften på de
specialiserede tilbud, så der stadig er kvalificerede tilbud til de borgere, der har behov for det. Der
er et ønske om og en tro på, at det specialiserede socialområde i Syddanmark i de kommende år
bliver både bedre og billigere.
I får nu muligheden for at høre mere om og bidrage med forslag til, hvordan vi gennem innovation,
kommunikation og anerkendelse kan opnå dette resultat.
Der skal også i fremtiden være højt specialiserede sociale tilbud til borgere med sjældne eller særligt komplekse behov. Disse specialtilbud er med til at sikre den enkelte borger med særlige handicap eller sociale vanskeligheder den nødvendige faglige ekspertise og hjælp til at få et værdigt liv
og en hverdag med størst mulig selvhjulpenhed. Dette er helt i tråd med FN’s Handicapkonventions
intention om, at alle borgere skal have lige muligheder.
En række af de nuværende højt specialiserede sociale tilbud forudsætter, at tilbuddene fortsat
anvendes af borgere i et større geografisk område end den typiske kommunestørrelse for at kunne
opnå en økonomisk bæredygtighed i tilbuddene. Det er med andre ord ikke fagligt eller økonomisk
hensigtsmæssigt, at alle kommuner driver alle typer af sociale tilbud. Derfor er det vigtigt, at der
fortsat samarbejdes, og at der er en god kommunikation på tværs af kommunerne og med regionen om anvendelse af disse tilbud.
Der er samtidig et stort ønske i kommunerne om, at borgerne får sociale tilbud i lokalområdet, og
tendensen er, at kommunerne ønsker høj grad af selvforsyning på socialområdet. Der er ikke nogen
facitliste på den rette balance mellem nærhed og høj specialisering og kommunerne har også forskellige udgangspunkter for selv at drive specialiserede sociale tilbud.
Vejen frem er en god dialog om det fremadrettede samarbejde og gensidig anerkendelse mellem
kommunerne og med regionen, der kan sikre borgerne i Syddanmark tilbud af høj faglig kvalitet til
den mindst mulige enhedspris. Så kom til temadag den 29. november sammen med socialudvalg,
socialdirektører fra de 22 kommuner og Region Syddanmark samt KKR. Her kan I blive inspireret og
sammen i dialog finde ud af, hvordan vi i Syddanmark kan møde fremtiden på det specialiserede
socialområde.
For tilmelding og yderligere information spørg
Lene Kristin Kamp, lkk@vejenkom.dk, eller Camilla Fyhn Milland, cfm@vejenkom.dk

