
Skriftlig beretning 2012-2013

Generelt kan man mærke, at krisen stadig kradser rundt omkring. Der er sket store besparel-

ser i næsten alle kommuner, og tilbuddene til de udviklingshæmmede er ikke gået fri. Der er

sket takstnedsættelser, og den generelle service er mange steder indskrænket. Som en del af

forsøget på at nedbringe udgifter har mange kommuner slanket ledelsesniveauet, der er

sammenlagt afdelinger, og mange steder er der ikke længere nogen stedfortræder. Lederne har

fået omdefineret deres opgaver og er i højere grad nu daglige ledere af en udførerdel og ikke

længere beslutningstagere omkring hele tilbuddets drift.

Foreløbig tegner der sig umiddelbart to spor i den debat om det kommunale serviceniveau. Et

spor, der handler om økonomi og prioritering. Det er - i hvert fald i udgangspunktet - først og

fremmest spørgsmålet om, hvilke udgifter man fremover skal kunne forvente, at kommunerne

afholder i forhold til hvilke ydelser. I realiteten bliver det også til et spørgsmål om både frem-

tidens kommunale identitet og om den fremtidige dimensionering af befolkningens - eller

vælgernes - sociale bevidsthed. Skal kommunerne for eksempel sådan for alvor målrette sine

ydelser til de mest udsatte? Og kan man blive enige om, hvem det er? For eksempel i et

forebyggelsesperspektiv? Et andet spor handler om indhold og kvalitet. Dette spor er mere

diffust og sammensat. Evaluering og kontrol er et af temaerne. Ledelse og personaleudvikling

et andet. Forskning og evidens er et tredje spor. Grunduddannelser og fremtidigt rekrutterings-

grundlag et fjerde tema. For bare at nævne nogle af de temaer, som kommer til at fylde, når

der i de kommende år for alvor bliver taget hul på diskussionen om, hvordan et helt nyt

kommunalt ydelseskatalog kan være med til at forebygge et stadigt accelererende udgifts- og

forventningspres på kommunerne.

Og så er der selvfølgelig et tredje spor. Det handler om de mennesker, som kommunerne

dybest set er til for. Børnene, de unge, familierne, de psykisk syge, de handicappede, de

gamle, de hjemløse og andre med funktionsnedsættelser. Deres daglige virkelighed er og bliver

udgangspunktet for den kommunale virkelighed. Skal man forandre den kommunale

virkelighed, vil det uundgåeligt også komme til at betyde, at man kommer til at påvirke eller

forandre den daglige realitet, som ikke så få af disse mennesker oplever som det nødvendige

udgangspunkt for det liv, de lever. I den proces er det vigtigt at lederne tages med på råd, og

at kommunerne lærer at lytte til den store viden, der findes på området.

Medlemmer

Alt dette gør også noget ved, hvor mange tilbud der ønsker være med i Socialt Lederforum. En

række tilbud er sammenlagt til centre, men de enkelte tilbud har for de flestes vedkommende

ønsket at opretholde deres medlemskab. Med baggrund i besparelse og en gennemgang af

budgetter, betød det en del henvendelser og et par håndfulde udmeldelser.

Generelt må man sige, at vi foreløbig er sluppet billigt, og det er glædeligt, at så mange holder

ved selv i krisetider. Måske er det netop i krisetider, man har behov for at være en del af et

fællesskab. Nogle af de nye medlemmer, som melder sig ind løbende gennem året gør det for

at kunne deltage i vores aktiviteter og derigennem være en del af fællesskabet. Andre

begrunder deres indmeldelse med, at Socialt Lederforum er blevet meget mere synlig i

forbindelse med udviklingen af området.
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Store Landsmøde

Vi overraskes hvert år over hvor mange, der deltager i forårets Landsmøde, og også i år blev

vi glædeligt overraskede. Måske skyldes de mange deltagere, at vi havde lagt os lidt ekstra i

selen for at lave et brag af et landsmøde. Derudover lykkedes det os at ramme interessen hos

deltagerne, så vi har fået en overordentlig god evaluering af landsmødet. Nogle dristede sig til

at skrive, at det var det bedste landsmøde nogensinde. Noget tyder på, at landsmødet er en så

fastgroet tradition, at der må man bare deltage, og det ser også ud til, at vi får fat i nogle af

de nye ledere. Evalueringen (som er vedlagt) understreger dog, at vi ikke må slække på pro-

grammet og forsøge at spare os gennem krisen. Der er høje forventninger om et fagligt og

ledelsesfagligt indhold, der er i topklasse. Det er ligeledes vigtigt, at vi fastholder serviceni-

veauet med hensyn til servicering af deltagerne forud for og under landsmødet. Vi er godt i

gang med planlægningen af landsmødet den 27.-28. marts 2014, vi har allerede nu en række

oplægsholdere på plads, og vi forventer at kunne løfte sløret for programmet for næste års

landsmøde i midten af november. I foråret fik vi meget hurtigt udsolgt, så i år vil man kunne

tilmelde sig i to tempi, medlemmer får mulighed for at tilmelde sig først, så vi sikrer at alle

medlemmer kan deltage. Vi forventer at kunne fastholde prisen for deltagelse i 2014 på ni-

veauet fra 2013.

Også ideboderne har været meget tilfredse, modsat sidste år. Vi har forkortet oplæggene en

smule og forlænget pauserne lidt, det er blevet godt modtaget af udstillerne. Udstillernes mu-

lighed for at holde oplæg og komme i kontakt med deltagerne i forbindelse med delforedrage-

ne har også været en succes. Vi forventer at fortsætte ordningen i 2014. Prisen for deltagelse

som udstiller og evt. oplægsholder forventer vi reguleret.

Lille Landsmøde

Afholdtes sidste gang i Vejle, og her var gode fysiske rammer. Lille Landsmøde var fyldt af en

meget livlig debat på repræsentantskabsmødet, og de øvrige aktiviteter var igen en succes.

Erfaringsudvekslingen fredag formiddag har vi igen fået nogenlunde styr på, da det er en vigtig

del af arrangementet. Det er vigtigt, at der er gode muligheder for at følge med i, hvad der

sker rundt om i kommunerne og regionerne.

Temadage i regionerne

Temadagene rundt om i de geografiske regioner har ikke rigtigt fungeret i det forløbne år. Der

har været meget vigende interesse. Vi har kun gennemført temadage i Region Midtjylland og i

Region Hovedstaden, hvor vi slog temadagen sammen med temadagen Region Sjælland. Den

planlagte temadag i Region Nordjylland måtte aflyses på grund af for få deltagere.

Vi skal i bestyrelsen drøfte om vi skal fortsætte med temadagene i den nuværende form. Nogle

steder kan temadagene måske afløses af fyraftensmøder om et aktuelt tema, det er måske

lettere at få tid og økonomi til denne form.

Der har været afholdt møder med regionsrepræsentanterne i alle regioner, udover planlægning

af temadage har møderne også til formål at drøfte, hvad der rører sig i kommunerne og regio-

ner. Møderne har klart også et formål i at være et godt netværk for regionsrepræsentanterne.

Temadage om emner

Der har været planlagt to nationale temadage dette år.
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 Vitalisering af samværstilbud

Mere end 25.000 voksne deltager helt eller delvist i samværstilbud, og der bruges omkring 2.3

mia. kroner om året. Hovedparten af brugerne er mennesker med udviklingshæmning.

Denne store aktivitet er ikke særlig synlig, og den faglige indsats er ikke særlig dokumenteret.

Vi tror, der er behov for at vitalisere området, sikre udvikling og sikre faglig oprustning af om-

rådet, hvis samværstilbuddene stadig skal kunne tiltrække brugere, og vi skal have mulighed

for at argumentere over for de kommunale bestillere, at der stadig er brug for speciel indsats

af høj faglig kvalitet.

Socialt Lederforum og Organisationen Nordhøj arrangerede derfor en temadag for ledere og

ansatte på samværstilbud til mennesker med udviklingshæmning. Temadagen afholdtes den

25. september med indlæg fra KL, Lev og ULF. Der var ligeledes Workshops, og der afsluttedes

med teaterforestilling med Teatret Mungo Park, hvor skuespillerne udelukkende er udviklings-

hæmmede mennesker. Der var tilmeldt omkring 50 deltagere, som havde en utrolig god dag,

og vi følger op på dagen med en ny temadag i november.

 Børn med særlige behov skal udvikles særligt

I slutningen af maj inviterede Socialt Lederforum ansatte, der arbejder med børn med multi-
ple funktionsnedsættelser, til temadag, hvor vi satte fokus på kommunikation, samarbejde og
inklusion. Temadagen blev arrangeret med hjælp fra nogle af børnetilbuddene, der kom med
ønsker og behov og beskrev deres forventninger. Programmet indeholdt indlæg fra fagprofessi-
onelle, som havde stort praksiskendskab. Oplægsholdere var VISO-udreder Birgitte Brandt fra
Børneterapien Odense, forsknings- og udviklingskonsulent Inge Storgaard Bonfils fra Metropol
og projektkonsulent Charlotte Brønsted fra UCC’s NVIE–Center for Inklusion og Diversitet, som
var med til at inspirere deltagerne. Temadagen var en succes, viste de efterfølgende tilbage-
meldinger. Der var 22 deltagere. Vi forventer, at der i foråret arrangeres en temadag for sam-
me målgruppe.

Kurser

Der har i året været planlagt 4 kurser, hvoraf kun et er gennemført. De øvrige kurser havde alt

for få eller ingen tilmeldte. Bestyrelsen vil i den kommende periode drøfte fremtidige kursusak-

tiviteter. Det planlagte kursus Projektlederuddannelsen i Socialfaglig IT blev ikke gen-

nemført, men forsøges gennemført i den kommende periode.

Hjemmesiden

Vi har gennem lang tid været i gang med at lave en ny hjemmeside, og der er brugt mange

kræfter på arbejdet. Vi har nu en moderniseret hjemmeside med nyt spændende layout og

med større brugervenlighed. I årets løb har vi fået etableret en chatfunktion på hjemmesiden,

der giver mulighed for spørgsmål og svar, en service en del benytter sig af. Der er flere

henvendelser ugentlig, og der er en stigende tendens.

Det bagvedliggende administrationsprogram, der styrer databaser mv. er ikke blevet helt

tilfredsstillende, men videreudviklingen af disse funktioner er stoppet eller udsat af

ressourcemæssige årsager.

Social Udvikling

Moderniseringen af tidsskriftet Udvikling er fortsat, og bladet er nu omdøbt til Social Udvikling.

Der er sket flere ændringer af layoutet, vi har skiftet trykker, og redaktionsopgaven er

overtaget af Socialt Lederforums kommunikationskonsulent. Tidsskriftet skal stadig udvikles,
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men vi forsøger at fastholde, at bladet skal være praksisorienteret, og vi vil give god plads til

indlæg fra medarbejdere på tilbud inden for området. For at styrke denne indsats kan man

hente hjælp i redaktionen til udarbejdelse af en artikel. Vi håber med tiden, at bladet bliver

mere debatskabende og giver input til arbejdet i Socialt Lederforum. Bestyrelsen har ligeledes

besluttet, at bladet fra starten 2013 udkommer 6 gange årligt. For at tilgodese de ”store”

medlemmer udsendes der nu to blade til de mellemstore tilbud og tre blade til de store

medlemstilbud. Udsendelsen af disse blade foregår manuelt i sekretariatet. Trods ændringer er

budgettet uændret. Vi kan mærke, at bladet bliver vel modtaget og ser muligheder i at sælge

abonnementer til nye brugergrupper. Bestyrelsen skal i den nærmeste fremtid drøfte

mulighederne for annoncering i bladet og evt. udgivelse af bladet i elektronisk form.

Bag Social Udvikling har siden relanceringen stået en lille redaktionsgruppe bestående af

Michael Henriksen, Susanne Thorsager og Ib Poulsen. Reaktionsgruppen har mødtes forud for

udgivelsen af hvert nummer. Gruppen har givet efterkritik på det netop udgivne blad, aftalt

artikler til kommende blad og set fremad for at sikre linje og kontinuitet. Redaktionsgruppen

overvejes udvidet med en person.

Socialt Fagforlag

Bogsalget er i årets løb gået tilbage, selvom vi har prøvet flere ”udsalgskampagner”. Vi har et

forholdsvis stort lager af bøger, som dagligt mister værdi, fordi de ikke er opdateret efter ny

lovgivning og ej heller med inkludering af ny viden. For at bøgerne bare skal gøre lidt gavn,

har vi tilbudt bøgerne gratis til uddannelsesstederne, men heller ikke her har der været den

store interesse.

Vi har i år udgivet en ny bog “Med Hjerte og Hjerne”. Bogen beskriver mange af de følelser og

udfordringer der opstår, når man er mor til et barn med særlige behov, og samtidig belyser

bogen nogle fagpersoners tanker om forældresamarbejdet. Hvad virker og hvad kunne gøres

bedre? Det er hårdt arbejde og ikke nogen nem opgave, så vi kan ligeså godt få det bedste ud

af det. Bogen er derfor til både forældre, fagfolk og netværket omkring familien. Bogen har

fået gode anmeldelser ikke mindst hos bibliotekernes indkøbere. Bogen sælger godt og vores

omkostninger i forbindelse med trykning er ved at være hjemme.

Social Viden

I vores e-boghandel Social Viden sælger vi fremmede udgivelser. Disse udgivelser er ofte om-

talt eller forfattet af oplægsholderne på vores konferencer. Desværre må vi konstatere, at sal-

get er for nedadgående, og efter aftale i bestyrelsen har vi derfor nedprioriteret denne opgave.

Det er stadig muligt at bestille bøger, men der hjemkøbes nu i mindre omfang.

Valg til repræsentantskabet.

For første gang i foreningens historie har der været afholdt kampvalg til repræsentantskabet. I

tre regioner har der været opstillet mere end 5 kandidater, og der er gennemført valg. Det er

en glædelig udvikling, som betyder et endnu mere aktivt repræsentantskab.

Sekretariatet

Det udvidede aktivitetsniveau har betydet større opgaver for sekretariatets ansatte. Et lands-

møde med næsten 400 deltagere og mange ideboder giver mange administrative udfordringer.

Temadage og øvrige konferencer er ligeledes tidskrævende, idet der skal fremstilles en del

materiale, og der er en række andre administrative rutiner, herunder fakturering og bogføring.
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Vi udsender mere end 1500 fakturaer årligt. Herudover er vedligeholdelsen af vore databaser

højt prioriteret, idet det er vigtigt at komme i kontakt med flest mulige. En opgave, hvor vi

ønsker os større hjælp fra repræsentantskabets medlemmer.

Vi har ved indgangen til dette regnskabsår indført ny kontoplan således at vores efterhånden

store regnskab bliver mere overskueligt og det i højere grad kan bruges som styringsredskab.

Nye systemer og kontoplaner er en arbejdstung proces som vi har brugt lang tid på.

På grund af det større arbejdspres har vi ansat Merethe (kontormedarbejder i flexjob) 18 timer
pr. uge. Pia og Ib er ansat 30 timer ugentlig og Susanne er ansat 22½ timer om ugen.

Selvom vi er blevet flere hænder kræver de mange opgaver stadig en meget høj grad af priori-

tering, og der er mange ting som sekretariatet gerne ville, men som der desværre ikke er res-

sourcer til på nuværende tidspunkt. Som eksempler kan nævnes hvervekampagne, salgskam-

pagne for at øge antallet af abonnenter på Social Udvikling, opsøgende arbejde over for nye

medlemsgrupper, deltagelse i andre organisationernes lokale arrangementer, deltagelse i in-

ternationale konferencer for at opbygge internationalt netværk.

Studietur

I efteråret 2012 arrangerede vi en tur til Phoenix, Arizona. Omkring 25 deltagere havde en

fantastisk og meget lærerig tur med et spændende program om "Den Amerikanske Model".

Programmet var udarbejdet i samarbejde med Johnny Killerup, der var CEO på Team Online's

afdeling i USA.

Programmet indeholdt institutionsbesøg og møder med ledere og repræsentanter fra det ame-

rikanske offentlige system. Deltagerne indgik i en dialog med vores amerikanske kolleger. Til-

bagemeldingerne har været meget positive, og det er ikke sidste gang vi arrangerer en studie-

tur.

Samarbejde med samarbejdspartnere

Vi har udvidet og udviklet kontakten til samarbejdspartnere og interessenter ved deltagelse i

møder og konferencer og er indgået i en række arbejdsgrupper.

Vi indgået i mediedebatten ved udsendelse af pressemeddelelser og deltaget i interview i

landsdækkende medier. Vi har samarbejdet med LEV og SL om indsendelse af høringssvar i

forbindelse med lovgivningsarbejde.

Vi har deltaget i arbejdsgrupper

 i Kl om faglige kvalitetsoplysninger voksensocialområdet, der handler om effektmåling og

dokumentation.

 i Social- og velfærdsministeriet om etisk håndtering af beboermidler, Der er udsendt en

rapport og der iværksættes en række tiltag der skal sikre korrekt og etisk forsvarlig

håndtering af beboermidler. i SUS om udviklingen af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Der vil i de kommende år blive udviklet forskellig app’s der kan hjælpe borgere med

udviklingshæmning med kommunikation. Udviklingsarbejdet vil ske i samarbejde med en

række botilbud. Vi har været med til at udvikle kontakten mellem en række botilbud og

SUS

 i Social- og velfærdsministeriet, hvor Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

(minister indtil regeringsrokaden) inviterede organisationer på det sociale område til en

række dialogmøder om den bebudede socialreform, hvor Socialt Lederforum har deltaget
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og givet vores indspark i debatten.

Herudover har vi deltaget i dialogmøder og konferencer:

 Vi har været sparringspartner for SL i forbindelse med deres arbejde med tilsynsreformen.

 Vi har lagt et meget stort arbejde i at sikre indflydelse på tilsynsreformen. Vi har siddet i

en række arbejdsgrupper dels i KL og dels i Socialstyrelsen. Socialt Lederforum har i høj

grad været involveret, og det er vores indtryk, at vores deltagelse har været værdsat.

 Arbejdet med frivillige på vores område er videreført og vi har blandet os i debatten, hvor

vi kunne komme til det. I forbindelse med udarbejdelsen af CHARTER FOR SAMSPIL

MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE er vi blevet taget med på råd i

forbindelse med udarbejdelsen af chartret.

 I Det Centrale handicapråd har vi været med til at udarbejde et charter om

brugerindflydelse.

 Vi er inddraget i dialog med Digitaliseringsstyrelsen i forhold til Den Fællesoffentlige

Digitaliseringsstrategi og den velfærdsteknologiske udvikling. Vi fokuserer på de barrierer

og fordele, som den teknologiske udvikling og digitaliseringen giver. For at kunne give

Digitaliseringsstyrelsen de rigtige input er vi løbende i kontakt med forskellige tilbud, som

vi er orienteret om bruger velfærdsteknologi.

 Der er sket ændringer omkring magtanvendelser for kriminelle udviklingshæmmede. Også i

det arbejde har Socialt Lederforum været inddraget ved dialogmøder. I den forbindelse har

en del medlemstilbud, hvor der bor domsanbragte udviklingshæmmede, været inddraget.

 KL arrangerer hvert år et såkaldt Socialt Topmøde, hvor kommunalpolitikere og

embedsmænd fra hele landet mødes i Ålborg. I år var der omkring 1200 deltagere, og

Socialt Lederforum var også tilstede. Deltagelsen havde to vigtige formål, dels at høre om

hvad der er nyt på området og dels for at udvikle kontakten til beslutningstagere.

På topmødet blev KL’s debatoplæg om fremtidens socialpolitik fremlagt - udspillet hedder

”Investér før det sker”. Udspillets hovedbudskaber er:

o Fremtidens socialpolitik tager afsæt i, at borgerne som udgangspunkt er de fremmeste

eksperter i deres eget liv. De der kan, skal bidrage selv. Dermed sikres ressourcer til

dem, der har størst behov

o Kommunerne skal fortsætte den inklusionsdagsorden, som vi allerede er frontløbere på

o Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med civilsamfundet

o Sociale indsatser skal ses som målrettede sociale investeringer, der i et forebyggende

og rehabiliterende perspektiv giver den størst mulige effekt.

 KL har afholdt dialogmøder om voksenudredningsmodelen (DHUV) og om at udvikle fagli-

ge kvalitetsoplysninger, som kan anvendes til at måle og dokumentere borgernes udvikling

over tid, set i forhold til borgernes funktionsevne og de mål, der er opstillet i borgerens

handleplan.

Det har ligeledes været et mål, at dokumentationen på borgerniveau skal kunne anvendes

til faglig refleksion hos de medarbejdere, der arbejder med borgeren i det daglige, som et

led i opfølgning i den enkelte borgers sag, samt til at skabe ledelsesinformation på et ag-

gregeret niveau.

Projektet er nu gennemført, og der foreligger et resultat i form af et dokumentationsred-

skab, som kan anvendes i alle kommuner, der ønsker at styrke dokumentationen af, om

borgerne har gavn af de indsatser, som kommunen bevilger.

 Som videreudvikling af ovennævnte projekt har vi rådgivet Team Online i forbindelse med,

at de i samarbejde med Esbjerg Kommune har arbejdet med et offentligt–privat

innovationsprojekt for at sikre en klar sammenhæng mellem myndighedernes behov for at
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kvalitetssikre indsatser og de enkelte tilbuds ønsker om at dokumentere effekten af deres

indsats. Projektet afsluttes med en effektkonference den 3. september med mere end 200

deltagere, som Socialt Lederforum står som medarrangør af.

 Sammen med en række andre interesseorganisationer har vi i Socialt Lederforum presset

på for at der skulle ske ændringer af socialpædagoguddannelsen. Det massive samlede

pres har betydet en ændring af uddannelsen, hvor det nu bliver muligt at specialisere sig.

Vi indgår sammen med de øvrige interesseorganisationer i dialog med

undervisningsministeriet om indholdet i den nye uddannelse.

Konsulent ordningen

Socialt Lederforum har etableret en konsulentordning for at skabe udvikling på de enkelte

tilbud. Det særlige ved konsulentordningen er, at der er tale om konsulenter, som er

praksisorienterede. De har alle erfaring fra tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. Det

betyder, at det er unikke og særligt kvalificerede konsulenter, idet de kender til området og

derfor lettere kan tage udgangspunkt i det enkelte sted under processen. Det er konsulenter,

som med deres spidskompetencer inden for det socialpædagogiske, det personalepolitiske og

det kommunikationsfaglige område, kan hjælpe det enkelte tilbud. Konsulentordningen, der

startede omkring 1. juni er endnu ikke slået igennem, men vi har forventninger til at behovet

er til stede. Vi mangler vist bare at slå lidt mere på tromme for ordningen.

Afslutning

Aktiviteterne understøtter på bedste vis Socialt Lederforums formålsparagraffer, og har givet

anerkendelse og respekt for foreningen, så vi nu får foden indenfor hos beslutningstagerne.

Det har det været et meget travlt år med mange aktiviteter, men også efter bestyrelsens

opfattelse et år, der har levet op til forventningerne fagligt, organisatorisk og økonomisk.

Den skriftlige beretning vil om nødvendigt blive uddybet under debatten om beretningen.


