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NOTAT

Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale
sociale tilbud i Syddanmark (ikke politisk behandlet)
Med baggrund i lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode,
besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region
Syddanmark fremadrettet skal drive.

KKR Syddanmark drøftede sagen den 14. november 2014 og besluttede, at det er vigtigt, at processen fortsætter med åbenhed således, at der kan
samarbejdes konstruktivt og med gensidig forståelse. Det er væsentligt, at der samarbejdes for at finde de rigtige løsninger, der giver højest mulig
kvalitet til lavest mulig omkostning. Det er samtidig vigtigt, at der fremadrettet fokuseres på deling af viden samt forskning på området for at sikre en
fortsat stærk faglighed. Derudover blev det besluttet at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuelt overtagelse af
konkret tilbud lokalt.
Der er efterfølgende blandt beliggenhedskommunerne i Syddanmark foretaget en sondering på administrativt niveau i forhold til eventuel overtagelse
af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Fælles for alle beliggenhedskommunerne er en positiv indstilling til, at de syddanske kommuner ser på
muligheder for overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark.
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Tilbud og beliggenhedskommune

Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne. Herunder også eventuelle overvejelser ift. fremtidig organisering omkring
tilbuddet.

Esbjerg Kommune
Midgaardhus
(tidligere Bøge Allé 16)

Esbjerg Kommune er positive overfor overtagelse af tilbuddet. Sagen er ikke på nuværende tidspunkt drøftet politisk. Tilbuddet vil ved overtagelse
blive en del af Udviklings Center Ribe og vi tænker dermed, at vi selv driver det.

Fredericia Kommune
Flydedokken

Fredericia Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. 2015 skal bruges til at kvalificere beslutningsgrundlag, samt tage den
politiske drøftelse om en eventuel overtagelse.

Center for Høretab

Fredericia Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. 2015 skal bruges til at kvalificere beslutningsgrundlag, samt tage den
politiske drøftelse om en eventuel overtagelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Møllebakken

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om at overtage lokale institutioner drevet af regionen.

Holmehøj

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om at overtage lokale institutioner drevet af regionen.

Kerteminde Kommune
Engbo (Kerteminde)

Kerteminde Kommune er positive overfor selv at overtage tilbuddet. (Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2/2 2015 tilkendegivet en
positiv indstilling til at overtage Engbo. Der er tale om en tilkendegivelse og ikke en endelig beslutning).

Kolding Kommune
Center for Senhjerneskade- afd.
Kolding
Æblehaven

Kolding Kommune er positive overfor at indgå i dialog om eventuel overtagelse af tilbuddet.
Kolding Kommune er umiddelbart ikke sindet at overtage Æblehaven.
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Middelfart Kommune
Børnehusene (Middelfart)

Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de
regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i
efteråret 2015.

Egely

Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de
regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i
efteråret 2015.

Kingstrup

Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de
regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i
efteråret 2015.

Teglgårdshuset

Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de
regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i
efteråret 2015.

Nordfyns Kommune
Bognæs

Nordfyns Kommune har på det specialiserede socialområde aktuelt ingen intentioner om at overtage og/eller søsætte tilbud omhandlende samme
segment/målgruppe som de to regionale tilbud i kommunen repræsenterer(Bognæs & Østruplund).

Østruplund

Nordfyns Kommune har på det specialiserede socialområde aktuelt ingen intentioner om at overtage og/eller søsætte tilbud omhandlende samme
segment/målgruppe som de to regionale tilbud i kommunen repræsenterer(Bognæs & Østruplund).
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Nyborg Kommune
Engbo (Nyborg)

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Skovhuse (Skærehaven og
Skovhuse 1A)
Østerhuse Nord / Nordlys

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Lilleskov

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Annekserne

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Låddenhøj

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud.

Odense Kommune
Børnehusene Stjernen
(sammenlægning af Børnehusene
Nyborg og Odense)

Odense Kommune er positive overfor selv at overtage driften. Der vil fortsat være salg af pladser til andre kommuner, ligesom der vil være særlig
opmærksomhed på behov for dialog med Middelfart Kommune om enhed "Børnehus afd. Middelfart".

Bihuset

Odense Kommune er positive overfor selv at overtage driften. Der vil fortsat være salg af pladser til andre kommuner.

Center for Rehabilitering og
Specialrådgivning

Odense Kommune er positive overfor selv at overtage, hvilket ses som en videreførelse af delvise overtagelse af opgaver fra CRS som er sket til
"Sprogets Hus" pr. 1. januar 2014. Odense er indstillet på at varetage opgaverne på "entreprenørbasis" for alle fynske kommuner - herunder
opretholde borgerbetjening på lokationer rundt på Fyn.

Svendborg Kommune
Sydbo

Svendborg Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse.
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Tønder Kommune
Toftlund

Tønder Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. En overtagelse af tilbuddet i Toftlund vil bero på en aftale med Fredericia
kommune, idet tilbuddet i Toftlund er en satellit under Flydedokken i Fredericia. Umiddelbart vil vi være interesseret i at overtage tilbuddet

Vejen Kommune
Grønnebæk

Vejen Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af tilbuddet. Hvis der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de 22 / 98
kommuner om løsning af opgaven kan Vejen Kommune overtage institutionen. Da det kræver en del forberedelse, bør der foretages en vurdering
af tidspunkt.

Holtegården

Vejen Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af tilbuddet. Vejen Kommune kan overtage institutionen. Det bør undersøges
om der i fremtiden vurderes et behov hos borgerne i de 22 kommuner i Region Syddanmark for løsning af opgaven på institutionen.

Vejle Kommune
Syrenparken (herunder hører også
Atriumgården, Pomonahuset)

Vejle Kommune har ikke umiddelbart et ønske om selv at overtage tilbuddet. Vejle Kommune er usikre på behovet for tilbuddet i fremtiden.
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Geografisk overblik over de sociale regionale tilbud i Syddanmark

Side 6 af 6

