Udviklingsprojekt: Behov for at arbejde med andre former for specialisering
I forlængelse af arbejdet med de mest specialiserede tilbud og herunder senest temadagen d.
4. november 2016, samt på baggrund af oplæg og drøftelser på Kick-offmøde 25. november
2016, har styregruppen besluttet at igangsætte et projekt i regi af ekspertpanelet og med
assistance fra økonomigruppen.
Projektets formål er at udvikle modeller, der gør det muligt i relationen mellem udbydere og
bestillere at handle enkeltydelser, så bestillerne har adgang til de mest specialiserede ydelser
under andre former end ved at købe en fuld plads (til en fuld takst).
Projektet skal blandt andet belyse, hvilke behov kommunerne konkret har til specialiserede
ydelser, hvordan disse ydelser kan udvikles og behovet for differentierede takster,
gennemsigtighed, principper for beregninger af timepris og ydelser, hvordan det økonomisk kan
styres og fælles modeller for køb og salg af ydelser.
Projektet tager udgangspunkt i autismeområdet, fordi autismeområdet er et område, som alle
kommuner beskæftiger sig med og hvis opgaveløsning som et resultat af temadagen d. 4.
november viser sig potentielt at kunne styrkes ved mulighed for at købe enkeltydelser fra et
specialiseret tilbud.
Perspektivet er, at en kommune ved at tilkøbe enkeltydelser mere effektfuldt vil kunne sætte
ind i komplicerede sager og forhindre fx at et barn med autisme i en lang periode ikke kommer i
skole eller på den lidt længere bane at forhindre at barnets og familiens problemer udvikler sig,
så døgnanbringelse til sidst er eneste løsningsmulighed.
Projektet falder i to dele, som igangsættes og gennemføres sideløbende.
Første del
Inden for et udvalgt målgruppeområde at etablere en systematisk dialog mellem udbydere og
bestillere om hvilke enkeltydelser og kombinationer af enkeltydelser, som bestillerne har brug
for og som udbyderne vil have mulighed for at udbyde til salg.
På udbyderside inddrages Himmelev Behandlingshjem, der er et de 10 mest specialiserede
tilbud og Autisme Center Vestsjælland, der ligeledes har specialistkompetencer på
autismeområde.
På bestillersiden inviteres repræsentanter fra alle kommuner til at deltage. Det indgår i
projektet at invitere alle kommuner, at redegøre for formål osv. Ved projektets gennemførelse
tages bestik af hvor mange kommuner, der tilmelder sig – om der skal gennemføres en eller to
dialogmøder, hvor relevante enkeltydeler defineres jf. projektets formål.
Første del af projektet, der må ses som et modelprojekt, der senere vil kunne overføres til
andre målgruppeområder, gennemføres i regi af ekspertpanelet.
Anden del
Anden del af projektet gennemføres i samarbejde mellem ekspertpanelet og økonomigruppen.
I denne del af projektet er formålet at fastlægge principper for beregning af prisen for
enkeltydelser fx timepriser, som arbejdet i projektets første del har kortlagt behov for.
Principperne skal sikre fuld gennemsigtighed i forholdet mellem indhold og pris.
Formålet i denne del af projektet er endvidere at belyse evt. problemstillinger ved køb og salg
af enkeltydelser i en relation mellem køber og sælger, der har takstfinansiering som
udgangspunkt.
Tidsplan
Det forudsættes at projektet gennemføres, så der både hos udbydere og bestillere kan tages
bestik af evt. nye principper ved budgetlægningen for 2018.

