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Nytårshilsen 2016 

2016 har overtaget kalenderen, og vi ønsker alle et rigtig godt nytår.  

 

Vi kan se tilbage på 2015, hvor det særligt var de mange flygtninge, der kom 

til landet, omprioriteringsbidraget, sammenlægning af beredskaber, udflyt-

ning af statslige arbejdspladser samt et folketingsvalg der har præget det po-

litiske landskab.  

 

Vi har i KKR Syddanmark haft nogle gode møder med konstruktive drøftel-

ser. Særligt ser vi med glæde tilbage på drøftelser om sundhedsudspillet, 

overtagelse af tilbud på det socialområde og vækst- og beskæftigelsesind-

satserne. Samtidig har de mange udpegede repræsentanter i udvalg og råd 

haft travlt med at sikre det tværkommunale aftryk i arbejdet.  

 

De nye regionale arbejdsmarkedsråd på Fyn og i Syd er kommet godt fra 

start med fokus på at skabe et godt samarbejdsklima samt sætte en tydelig 

kommunal dagsorden. 

 

Praksisplanudvalget har vedtaget en praksisplan for almen praksis, men har 

desværre måtte opgive at lave aftaler om sygebesøg og samtaleterapi, trods 

mange og lange drøftelser. Arbejdet i udvalget genoptages i det nye år med 

henblik på at arbejde for nye relevante samarbejder mellem kommuner, Re-

gion og praktiserende læger. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget har blandt andet arbejdet med implemente-

ringen af Sundhedsaftalen. Udvalget vil i efteråret 2016 gå i dialog med alle 

kommuner for at give status og få inputs til det videre arbejde.  

 

Vi ønsker at sige alle KKR medlemmer og udpegede en stor tak for indsat-

sen i 2015. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i 2016. 

 

I 2016 vil KKR Syddanmark blandt andet drøfte, hvordan den fælleskommu-

nale interessevaretagelse på uddannelsesområdet kan styrkes, hvordan vi i 

fællesskab fortsat kan sikre vækst i vores region samt hvordan vi fortsat kan 

styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde. 

 

Bemærk at der den 3. marts 2016 kl. 13-16 afholdes temadag på det specia-

liserede socialområde for socialudvalgsmedlemmer. Temaet er: Hvad blev 

der af socialpolitikken? Sted: Comwell Middelfart. 

 

De bedste nytårshilsener 

 

 

Egon Fræhr og Jacob Bjerregaard 

KKR Syddanmark  


