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Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Syddanmark den 14.
september 2018
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Referat fra mødet den 14. september 2018 kan ses på KKR Syddanmarks
hjemmeside – se her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 14.
september 2018.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Lokal ledelse – lokal vækst. Når steder og mennesker skaber forandring og udvikling.
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Oplæg og debat ved forfatterne Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen med afsæt i bogen "Lokal ledelse – lokal vækst. Når steder og mennesker skaber
forandring og udvikling".
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark med afsæt i oplægget drøfter KKR Syddanmarks muligheder for at styrke vækst og udvikling i rammerne af det nye
erhvervsfremmesystem.
Sagsfremstilling
Forfatterne Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen udgav i september 2018 bogen "Lokal ledelse – Lokal vækst".
Her sættes der spot på, hvad der virker, og hvilke muligheder der er for at
skabe noget nyt og stærkt på den anden side af erhvervsfremmereformen.
Et godt lokalt erhvervsklima er afgørende for vækst i et område. Lokal udvikling skal ledes aktivt og kompetent og i tæt samarbejde med dem, der har
ressourcerne, både på rådhuset, i de private virksomheder og ude hos borgerne.
Med afsæt i fortællinger fra en lang række kommunale topledere om, hvad
der sker bag kulisserne og mellem de mennesker, som skaber forandringer,
jobs og ny vækst, giver forfatterne bud på, hvordan vi aktivt kan styrke erhvervsudviklingen i Danmark.

2.2.

Implementering af ny lov om erhvervsfremme
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Lovforslaget om erhvervsfremme blev fremsat i Folketinget den 23. oktober
2018, og 1. behandlingen finder sted den 8. november 2018. Lovprocessen
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er forsinket i forhold til oprindeligt udmeldt, lovikrafttrædelse fastholdes fortsat (dog to undtagelsesbestemmelser) til den 1. januar 2019.
KL har løbende tilkendegivet overfor Erhvervsministeriet, at den i forvejen
stramme tidsplan giver KKR og kommunerne meget vanskelige b etingelser
for omstilling og implementering af ny erhvervsfremmelovgivning.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter:
– KKR's rolle i det nye erhvervsfremmesystem, og hvordan den kan udfyl des, herunder hvordan KKR's samspil med kommunalbestyrelserne på
området skal være
– Den videre implementering af ny lov om erhvervsfremme.
Sagsfremstilling
Etableringsaftalen
./.

I Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse fremgår det, at KKR
skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene, og skal inddrages i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, og
indgå bl.a. årlige resultatkontrakter med erhvervshusene.
Etableringsaftalen fastlægger konkret etableringen af de tværkommunale
erhvervshuse, økonomi samt samarbejde og arbejdsdeling mellem den
tværkommunale indsats i erhvervshusene og indsatsen i de enkelte kommuner.
Etableringsaftalen suppleres af en flerårig rammeaftale mellem regeringen
og KL, der bl.a. definerer arbejdsopgaver samt overordnede mål og fokusområder for erhvervshusene, og samspillet mellem den digitale erhvervsfremmeplatform m.v. KL og Erhvervsministeriet er i dialog om indholdet i den
første rammeaftale.
Resultatkontrakter
Hvert KKR skal inden for rammerne af den centrale aftale mellem regeringen og KL indgå årlige resultatkontrakter med erhvervshusene. Der skal således laves en resultatkontrakt mellem KKR Syddanmark og Erhvervshus
Fyn og Erhvervshus Sydjylland for 2019. Resultatkontrakten skal drøftes på
KKR Syddanmarks møde den 4. februar 2019. KL vil understøtte udarbejdelsen af resultatkontrakerne med henblik på at sikre en vis ensartethed på
tværs af landet.
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Det er endvidere aftalt, at etableringsaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet samt erhvervshusenes virke evalueres efter to år, dvs. primo januar
2021.
Erhvervshuse
Der etableres seks erhvervshuse med særskilte bestyrelser og seks filialer.
Erhvervshusene placeres i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Sorø og
København. Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød,
Vordingborg og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse.
Erhvervshusene etableres i lov om erhvervsfremme som sær lige forvaltnings-subjekter og dermed selvstændige juridiske enheder inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur.
Erhvervsministeriet har oplyst, at der vil gælde særlige ikrafttrædelsesbestemmelser for erhvervshusene, så de og deres bestyrelser træder i kraft
umiddelbart efter lovens vedtagelse og offentliggørelse. Det skal sikre formel mulighed for bestyrelserne til at indgå evt.(leje) aftaler, ansætte direktør
m.v., så erhvervshusene bliver klar til åbning den 1. januar 2019.
Hvert erhvervshus skal ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer,
herunder en formand, og en observatør. KKR's opgave med udpegning af
medlemmer til erhvervshusenes bestyrelser fremgår i sagen om udpegning.
Det følger af etableringssaftalen, at erhvervsministeren fastsætter regler om
standardvedtægter for erhvervshusene, endvidere at det nærmere indhold
fastlægges efter aftale med KL. KL er i dialog med ministeriet om udkast til
standardvedtægter. Standardvedtægterne vil også regulere rammerne for
vederlag til bestyrelsesmedlemmer i erhvervshusene.
Bestyrelserne for erhvervshusene fastlægger selv forretningsordenen for de
enkelte erhvervshuse. Forretningsordenen og evt. ændringer heraf godkendes af erhvervsministeren. Udarbejdelse af forretningsorden vil være en opgave for de nye erhvervshusbestyrelser primo 2019.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får to væsentlige opgaver. Dels at være strategiformulerende, dels at indstille midler på området.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal således udarbejde en strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats, som skal indeholde regionale kapitler og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling. Erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring.
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Erhvervsfremmebestyrelsen får også til opgave at indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemidler, og vil, i de kommende år, råde over
ca. 850 mio. kr. årligt til erhvervsfremme- og turismeindsatser. Heraf ca. 200
mio. kr. øremærket lokale indsatser.
Det fremgår af etableringsaftalen for erhvervshusene, at KKR skal inddrages
i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrat egien.
Den præcise proces aftales i hvert KKR. Der laves for 2019 en midlertidig
strategi. Processen herfor, er uafklaret.
Som drøftet på mødet i KKR i september skal KKR Syddanmark udpege et
medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Se særskilt udpeg ningssag.
Regional omstilling
KKR Syddanmark nedsatte på mødet i september 2018 en politisk og en
administrativ styregruppe til at bistå omlægningen af erhvervsfremmestrukturen. Styregrupperne har siden mødtes med henblik på etablering af de to
erhvervshuse og i den forbindelse en deling af alle elementer i Væksthuset.
Erhvervshusene skal baseres på de eksisterende væksthuse. Nedlæggelse
af væksthusene varetages af de enkelte væksthusbestyrelser. Arbejdet er
igangsat i forhold til afklaring af økonomi og kontraktlige forpligtigelser,
igangværende projekter, overdragelse af medarbejdere m.v. inden for rammerne af, hvad der er muligt, så længe lov om erhvervsfremme ikke er vedtaget i Folketinget. De nuværende væksthuse skal således likvideres og aktiverne overflyttes til de nye erhvervshuse. Konkret vil væksthusafviklingen
skulle varetages af en såkaldt likvidator, dvs. en advokat med speciale i afvikling af selskaber og fonde.
Regional udviklingsstrategi
Regionerne skal fortsat lave regionale udviklingsstrategier, dog uden erhvervsfremme og turisme, og som skal udarbejdes under hensyntagen til
den decentrale erhvervsfremmestrategi. Strategierne skal udarbejdes i samarbejde med relevante lokale, regionale og statslige interessenter, he runder
KKR, som også skal høres inden vedtagelse af strategien.

2.3.

Erhvervsfremmestrategi 2019
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en strategi, der danner
grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats. Er-
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hvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder formuleringen af de regionale kapitaler. KKR skal inddrages i udarbejdelsen via erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, jf. etableringsaftalen
mellem regeringen og KL.
2019 bliver et overgangsår for det nye nationale erhvervsfremmesystem.
Erhvervsministeren kan således udarbejde en midlertidig strategi for 2019.
På den baggrund har Erhvervsministeriet den 25. oktober 2018 inviteret
KL/KKR til at sende forslag til hovedprioriteter for hvert af de kommende erhvervshusområder, som kan indgå i udarbejdelsen af de midlertidige regionale kapitler for 2019.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet forslag til hovedprioriteter og anbefaler KKR Syddanmark, at hovedprioriteterne bliver følgende styrkepositioner:
Fra Erhvervshus Fyn peges på følgende centrale strategiske styrkepositioner:
– Det maritime
– Robot- og automation- og droner
– Digitalisering
– Fødevarer
– Erhvervsturisme.
Fra Erhvervshus Sydjylland peges på følgende centrale strategiske styrkepositioner:
– Industri 4.0 (digitalisering)
– Automatisering
– Energi
– Grøn omstilling
– Fødevarer
– Erhvervsturisme.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender hovedprioriteter for
hvert af de kommende erhvervshusområder med afsæt i forslag fra kredsen
af kommunaldirektører.
Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora
og Danmarks Vækstråd. Erhvervsfremmebestyrelsen får ansvaret for, at erhvervsfremmesystemet hænger sammen på tværs af landet. Af forslaget til
lov om erhvervsfremme fremgår det, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Her-
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under bl.a. at formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen
af den decentrale erhvervsfremmeindsats med bidrag fra erhvervshusene og
Det Nationale Turismeforum samt andre relevante interessenter.
Strategiens formål
Strategien skal integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og erhvervsfremmeprojekter, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvorfra, der kan udbydes finansiering til klynger. Strategien skal desuden indeholde sektorspecifikke og regionale kapitler om lokalt forankrede indsatser.
Endelig skal strategien sætte rammen for kommunale erhvervsudviklingsinitiativer, idet kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed
i den pågældende kommune, fremover skal varetages inden for rammerne
af den samlede strategi. Det gælder bl.a. indsatser om internationaliser ing,
innovation, klynger og innovationsnetværk.
Strategiproces
Som led i strategiprocessen skal erhvervsfremmebestyrelsen have dialog
med relevante regionale og lokale aktører fx KKR, klyngeorganisationer, lokale erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner m.v. Denne
proces skal bl.a. bidrage til at identificere områder, hvor der er efterspørgsel
efter at gennemføre konkrete projekter, der matcher regionale og lokale prioriteter, styrker og behov.
Midlertidig strategi
Strategien forventes først at være operationel efter 2019. For at understøtte
en smidig overgang til det nye erhvervsfremmesystem og give Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk ramme, så bestyrelsen allerede fra
starten af 2019 kan igangsætte erhvervsfremmeindsatser til gavn for virksomhederne, skal der vedtages en midlertidig strategi for 2019.
Erhvervsministeren har således inviteret KL/KKR til at sende forslag til hovedprioriteter for hvert af de kommende erhvervshus-områder, som grundlag
for at lave de midlertidige regionale kapitler for 2019.
Ministeriet lægger op til, at forslagene tager udgangspunkt i de eksisterende
regionale vækst- og udviklingsstrategier. Hovedprioriteter kan fx være udvalgte vækstdrivere, hvor der vurderes at være særlige udfordringer eller potentialer, eller specifikke erhverv- eller teknologiområder, som har særlige
behov og som vurderes at rumme et potentiale.
Af hensyn til den videre proces har ministeriet bedt om at modtage forslag til
den midlertidige strategi senest den 17. november 2018. Erhvervsstyrelsen
lægger herefter op til eventuel opfølgende drøftelse af KKR's input ultimo
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november 2019 med KL/KKR på administrativt niveau. Ministerens udkast til
midlertidig strategi for 2019 vil efterfølgende skulle drøftes i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kort efter lovvedtagelse.
På KKR Syddanmarks møde den 4. februar 2019 lægges der op til en første
drøftelse af den fremtidige strategiproces og bidrag fra KKR i forhold til erhvervsfremmebestyrelsens strategi for 2020 og frem.

2.4.

Resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshusene Sydjylland og Fyn
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Som det fremgår af lovforslaget om erhvervsfremme har KKR en styrende
rolle overfor Erhvervshusene, og skal blandt andet indgå årlige resultatkontrakter med Erhvervshusene om konkrete mål og indsatser. Der skal dermed
laves resultatkontrakter mellem KKR Syddanmark og Erhvervshusene Fyn
og Sydjylland for 2019.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet en model for håndtering af resultatkontrakterne. Kredsen anbefaler, at der formuleres en kontrakt for hvert
erhvervshus, og at kontrakterne for 2019 betragtes som 1. generations kontrakter.
Kredsen af kommunaldirektører har ligeledes drøftet forslag til styrkepositioner som afsæt i kontrakterne og som matcher de styrkepositioner, der peges
på i forhold til den nationale strategi:
Erhvervshus Fyn:
–

Det maritime

–

Robot- og automation- og droner

–

Digitalisering

–

Fødevarer

–

Erhvervsturisme.

Erhvervshus Sydjylland:
–

Industri 4.0 (digitalisering)

–

Automatisering

–

Energi

–

Grøn omstilling

–

Fødevarer

–

Erhvervsturisme.
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Der skal i kontrakterne sikre et tydeligt samspillet mellem erhvervshus,
subregionale og kommunale parter. Herunder også samspil med vidensinstitutioner og øvrige relevante regionale/nationale aktører. Kontrakterne formuleres i de to erhvervshuses geografiske områder og alle kommunerne inddrages i arbejdet.
Det er ligeledes væsentligt at sikre en struktur, der fremmer samarbejdet
mellem blandt andet Erhvervshus, Business Regions og lokal erhvervsfremme. Samt sikre en relevant og stærk projektudvikling, således der kan
tiltrækkes centrale midler.
Kredsen af kommunaldirektører sætter arbejdet i gang med sigtet på en behandling på mødet i KKR Syddanmark den 4. februar 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– Drøfter håndtering af resultatkontrakterne
– Anmoder kredsen af kommunaldirektører om at igangsætte arbejdet med
resultatkontrakterne med henblik på drøftelse hos KKR Syddanmark den 4.
februar 2019.
Sagsfremstilling
Nuværende model
KKR Syddanmark har hidtil lavet etårige aftaler med Væksthus Syddanmark.
Her synliggøres blandt andet Væksthusets indsatser samt rolleafklaring mellem kommuner og Væksthuset. Aftalen er formuleret i dialog med de 22
syddanske kommuner, kredsen af kommunaldirektører, KKR Syddanmark
samt Væksthusets bestyrelse. Konkret har en arbejdsgruppe med fire kommunaldirektører drøftet indhold, hvorefter Væksthusdirektøren sammen med
KKR har formuleret en aftale. Aftalen ligger i forlængelse af ramm eaftalen
mellem Erhvervsministeriet og KL.
Fremadrettet model
Rammerne for resultatkontrakter mellem KKR Syddanmark og Erhvervshusene fastlægges i en flerårig rammeaftale, som indgås mellem Erhvervsministeriet og KL. Rammeaftalen definerer blandt andet arbejdsopgaver samt
overordnede mål og fokusområder for Erhvervshusene, og samspillet mellem den digitale erhvervsfremmeplatform og CRM-data fra erhvervshusene.
Rammeaftalen er endnu ikke indgået, hvorfor arbejdet med formulering af
resultatkontrakterne afventer dette.
Kredsen af kommunaldirektører har indledningsvist drøftet, hvilken model
der skal anvendes til formulering af resultatkontrakten. Her var der enighed
om, at resultatkontrakterne formuleres i erhvervshusenes geografi og at alle
kommuner sikres inddragelse i arbejdet. Kontrakterne skal tage afsæt i loka-
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le styrkepositioner kombineret med klyngeudvikling, og have sammenhæng
til strategier lokalt, subregionalt og regionalt.
KKR sekretariatet koordinerer, sammen med kommunaldirektørerne, arbejdet med kontrakterne.

2.5.

Forlængelse af resultatkontrakt med EU kontoret 2018-2019
til 2020
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Det syddanske EU-Kontor SDEO ansøger Vækstforum om en tillægsbevilling til den eksisterende bevilling, svarende til et års yderligere bidrag i
2020. Sagen behandles på Vækstforums sidste møde den 6. december
2018.
KKR Syddanmark skal samtidig tage stilling til ansøgning om en tillægsbevilling i forhold til den kommunale andel. Det fastsatte medlemsko ntingent er
på 4.518.720 kr. for kommunerne i 2018 og det samme niveau for 2019 og
2020 dog fremskrevet.
KKR Syddanmark godkendte den nuværende kontrakt for perioden 20182019 på sit møde den 11. oktober 2017.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen på møde den 2. november
2018 og kan anbefale, at KKR Syddanmark godkender forlængelse af kontrakten med en bemærkning om, at perioden skal anvendes til at omstille organisationen til de ændrede forhold, som følge af det nye erhvervsfremmesystem, samt at der er en forventning om, at det kommunale bidrag fastholdes i perioden.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender ansøgning om en forlængelse
af kontrakten frem til og med 2020.
Sagsfremstilling
SDEO har til formål, at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal
medføre projekter og initiativer, der fremmer udviklingen i såvel den private
som offentlige sektor. Der arbejdes på, at sikre kontinuer lig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed.
Ejerkreds
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./.

SDEO har hidtil arbejdet på baggrund af 2-årige resultatkontrakter med parterne i ejerkredsen: KKR Syddanmark, Vækstforum, Region Syddanmark og
SDU.
Vækstforum træder ud af ejerkredsen som konsekvens af erhvervsfremmereformen. SDU har samtidig besluttet, at omlægge sin EU-indsats, hvorfor
SDU med virkning fra den 1. januar 2019 opsiger den nuværende samarbejdsaftale og konverterer det nuværende medlemsbidrag til foreningen
(svarende til et SDU-finansierede SDEO årsværk), til en mere fokuseret og
agil indsats og samarbejde med fokus på øget tilstedeværelse i Bruxelles af
SDU’s egne ansatte.
Forlængelse af kontrakt
SDEO har, i dialog med parterne, lavet et udkast til forlængelse af den gældende Resultatkontrakt 2018-2019 frem til og med 2020. Som forudsætning
for en eventuel tillægsbevilling fra Vækstforum, kræves en beskrivelse af,
hvilke aktiviteter SDEO vil gennemføre i 2020, samt sikkerhed for, at det
sker i fællesskab med den øvrige ejerkreds. Der lægges ikke op til kvalitative ændringer i forhold til den gældende kontrakt, blot at alle kvantitative aktivitets- og resultatmål er opskrevet opskrives med ca. 50 pct for at afspejle
den forlængede periode.
Udkast til en treårig resultatkontrakt 2018-2020 skal godkendes og underskrives i ejerkredsen inden udgangen af 2018.
Kontingent
Kontingentet per kommune beregnes ved en kr. pris per indbygger. Ved foreningens dannelse i 2007 blev man enige om 3 kr. per indbygger, som med
løbende pris- og lønindeksering er blevet til 3,74 kr. i 2018.

2.6.

Etablering af satellit til Børnehus Syd
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
KKR Syddanmark udpegede i januar 2013 Odense Kommune til at være
driftskommune for et regionalt børnehus i Syddanmark. Odense Kommune
varetager ud over driftsopgaven også godkendelse af takster og budget.
Børnehus Syd har afdelinger i Esbjerg og Odense. I børnehuset samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj
kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at
tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og
psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller vol-
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delige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét børnevenligt sted.
Børnehus Syd foreslår, at der oprettes en satellit i Aabenraa på grund af behov for at øge kapaciteten. Børnehus Syd vurderer, at huset med en satellit i
Aabenraa samlet set vil kunne varetage ca. 700 børnehussager årligt. Med
den nuværende kapacitet er der et loft på ca. 430 børnehussager årligt.
Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen og
kan anbefale, at der etableres en satellit med placering i Aabenraa.
Leder for Børnehus Syd, Ditte Askerod giver et kort oplæg om behovet for at
øge kapaciteten hos Børnehuset.
Børnehus Syd er organiseret under Odense Kommune, hvorfor Familie - og
Velfærdschef i Odense Kommune Morten Madsen også deltager under
punktet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter etablering af en satellit med placering i Aabenraa.
Sagsfremstilling
Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til
og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal
en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.
Kommunerne i Syddanmark betaler for driften af børnehuset i Odense samt
den tilhørende satellit i Esbjerg. Betalingen sker både via en objektiv og
takstbaseret finansieringsmodel.
Behovet for at øge kapaciteten begrundes i:
– Politikredsene Syd- og Sdr. Jylland og Sydøstjylland har i høringssvar til
Justitsministeriet peget på, at de ikke kan overholde fristen for videoafhøringer pga. kapacitetsmangel i Børnehus Syd i forhold til videoafhøringer.
Som løsning foreslår politiet udvidelse med en satellit
– Mange videoafhøringer bliver aldrig en børnehussag. Erfaring fra andre
børnehuse viser, at ved opsøgende arbejde bliver 50-60 pct. af videoafhøringer til børnehussager. Med den nuværende kapacitet vil det dog
medføre ventetid, såfremt flere videoafhøringer bliver til børnehussager
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– På baggrund af nordiske erfaringer vil et børnetal, som det i Syddanmark,
give omkring 700–800 børnehussager på sigt. Børnehus Syd har med den
nuværende kapacitet et loft på ca. 430 sager om året. Der var i 2017 326
børnehussager i Esbjerg og 173 børnehussager i Odense
– Et lovforslag om, at psykisk vold mod børn skal være strafbart vil, såfremt
det godkendes, medføre flere sager
– En behovsanalyse blandt de 22 kommuner i Syddanmark samt en undersøgelse i Ankestyrelsen viser, at kommunerne efterspørger specialiseret
behandling til børnene.
Det foreslås, at satellitten placeres i Aabenraa, idet der er et højt antal børnesager og potentielle børnehussager i de fire sydlige kommuner. Der er ligeledes flest videoafhøringer i dette område, hvor sagerne ikke bliver til
børnehussager.
Økonomi
I forhold til finansiering af Børnehus Syd udgør taksten 40 pct., mens den
objektive finansiering udgør 60 pct. Nedenfor ses finansieringen med den
nuværende kapacitet samt, hvis der udvides med en satellit i Aabenraa:
År

Objektiv 40 pct.

Takst 60 pct.

Antal sager

Bemærkning

Med den nuværende kapacitet
2017

7.718.070 kr.

11.966 kr.

430

2018

7.681.950 kr.

11.910 kr.

430

2019

8.797.155 kr.

13.639 kr.

430

Med satellit i Aabenraa
2019

10.315.350.kr.

12.735 kr.

540

2020

13.069.688

13.941 kr.

625

Taksten er pr. børnehussag. Den objektive finansiering er beregnet på antal
børn 0-17 år i kommunen, hvorfor andelen af en objektive finansiering er
forskellig fra kommune til kommune. Børnehus Syd meddeler, at de i 2019
har et overskud fra 2017, som påvirker taksten i positiv retning. I 2020 er der
ikke regnet med overskud/underskud.

2.7.

Status for de særlige psykiatripladser
SAG-2018-05718 tle/bel
Baggrund
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I Økonomiaftalen 2019 er det aftalt, at regeringen tager initiativ til at drøfte
justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne, således at visitationen til de særlige pladser ikke begrænses unødigt.
Senest har KL og Danske Regioner foreslået Folketinget, at omdanne de
særlige pladser til ordinære sengepladser i psykiatrien, målrettet den samme
målgruppe som de særlige pladser og med henblik på længer evarende behandlings- og rehabiliteringsforløb
Med henblik på en drøftelse i KKR gives her en af status på de seneste tiltag i sagen om de særlige pladser i psykiatrien.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter status lokalt på de særlige psykiatripladser.
Sagsfremstilling
På baggrund af de første erfaringer med de særlige psykiatripladser tilkendegav regeringen med Økonomiaftalen 2019, at tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne.
Kommuner og Regioner har i første halvår 2018 gjort sig en række erfaringer med de særlige pladser i psykiatrien i takt med, at Regionern e har åbnet
for visitation til pladserne.
Behov for ændringer
På baggrund af dialog med udvalgte kommunerepræsentanter fra alle KKR områder har KL, overfor Sundheds- og Ældreministeriet skitseret en række
problemstillinger relateret til de særlige pladser. KL har således tilkendegivet
et behov for ændringer af kriterier, præciseringer i bekendtgørelserne og har
endelig gentaget, at det fortsat er et stærkt kommunalt ønske, at kapaciteten
aftales i lokale rammeaftaler mellem kommuner og regioner. Således d et
kan sikres, at kapaciteten stemmer overens med de lokale behov, og unødigt ressourcespild kan undgås.
KL har også påpeget, at der er stor efterspørgsel efter ændringer af finansieringsmodellen, så den i højere grad understøtter anvendelse af de særlige pladser. Kommunerne bør ligeledes sikres mulighed for, at få refusion for
særligt dyre enkeltsager for den del af den samlede takst, som forudsættes
at gå til ydelser efter serviceloven. Uden denne mulighed, kan kommunens
anvendelse af særlige pladser medføre en ekstra fordyrelse for kommunen
grundet refusionstab ved, at tilbyde borgeren servicelovsydelser på de særlige pladser frem for i andet regi.
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Ændringer i loven.
KL har medio august skitseret problemstillinger og ændringsforslag for
Sundheds- og Ældreministeriet, og har efterfølgende uddybet og drøftet
ændringsforslagene på et møde med ministeriet og Danske Regioner. KL
har i den forbindelse også påpeget uhensigtsmæssigheden i, at der for nuværende åbnes nye pladser.
Den 30. oktober 2018 er forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien m.v. sendt i høring. Lovændringen forventes at træde i
kraft den 1. juni 2019. Lovforslaget imødekommer en række af de bemærkninger, der er kommet omkring visitationen, herunder at ikke alle visitationskrav skal være opfyldt, en lempelse af farlighedskriteriet samt en lempelse
af krav om svær psykiatrisk lidelse.
Flere KKR har opfordret KL til igen at søge at få ændret finansieringsmodellen for de særlige pladser og grundlaget for kapacitetsf astlæggelse. KL har
været i dialog med aktører på området for, at få ændret modellen for de særlig pladser.
Forslag om at omdanne pladserne.
Senest har KL og Danske Regioner den 28. oktober 2018 foreslået Folketinget, at prioritere de nødvendige penge til at omdanne de særlige pladser til
ordinære sengepladser i psykiatrien, målrettet den samme målgruppe som
de særlige pladser og med henblik på længerevarende behandlings - og rehabiliteringsforløb.
Formålet er, at få pladserne ind i det ordinære forløb for, at sikre en bæredygtig model for finansiering og styring af kapaciteten og samtidig undgå, at
kommunerne spilder flere hundrede mio. kr. på tomme særlige pladser, midler, som skal tages ud af den kommunale socialpsykiatri.

2.8.

Orientering om mulighed for, at overtage regionale tilbud
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Kommunerne har mulighed for, én gang i hver valgperiode, at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Næste mulighed for overtagelse
er den 1. januar 2020.
En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal i
valgperioden 2018-2022 meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar
2020. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2021.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I sidste valgperiode (marts 2014) besluttede KKR Syddanmark, at der var
behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af
tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skulle drive.
Beslutningen blev taget med baggrund i lovændringer, som betyder, at
kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra Regionen én gang
midt i hver valgperiode.
Samspil og styring på det specialiserede socialområde var i foråret 2015 i
politisk høring i de 22 kommuner.
Beliggenhedskommuner skulle i høringssvaret forholde sig konkret til hvert
af de sociale regionale tilbud beliggende i kommunen. Resultatet af processen blev, at følgende sociale regionale tilbud blev overtaget i sidste valgperiode (med overtagelse senest den 1. januar 2017):
– Center for Senhjerneskade- afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommune
– Holtegården, beliggende i Vejen Kommune
– Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune
– Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune.
Kommunerne er via Socialdirektørforum blevet spurgt om kommunens overvejelser i forhold til overtagelse og har fået en frist på tilbagemelding den 1.
marts 2019.
Socialdirektørforum vil primo 2019 drøfte en sondering af o vervejelser, om
overtagelse af sociale regionale tilbud i Syddanmark.

2.9.

Status på arbejdet med FGU
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
De fem KKR afsluttede før sommerferien opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner og –skoler for de
kommende udbud af forberedende grunduddannelse. Derudover har kommunalbestyrelserne i sensommeren skullet udpege medlemmer til FGUinstitutionernes første bestyrelser med kort frist.
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Processen omkring udpegning og sammensætning af de første FGUbestyrelser har været særdeles vanskelig set i lyset af de mange skiftende
meldinger fra Undervisningsministeriet, herunder ministerens principbeslutning, sent i forløbet om, at ingen part, heller ikke kommunerne, til sammen
måtte have flertallet i de nye bestyrelser. Flere steder har det affødt behov
for en fornyet udpegningsproces i kommunerne.
Nedsættelse af alle FGU-bestyrelser markerer formelt afslutningen af KKR's
rolle og opgave i etableringen af de nye FGU-institutioner. Herefter vil det
være FGU-bestyrelsernes opgave at sikre, at institutionerne er funktionsdygtige til uddannelsesstart den 1. august 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KL arbejder intenst (både politisk og administrativt) på, at sikre kommunernes interesser i de kommende FGU-bestyrelser. Kredsen bag den politiske
aftale har drøftet de to punkter, som KL har rejst og KL afventer fortsat endelig tilbagemelding. De to punkter er 1) en forventning om, at alle kommuner skal kunne få plads i FGU-bestyrelserne, og 2) at bestyrelserne ikke vil
kunne træffe beslutninger, hvis de kommunale repræsentanter samlet set er
imod. KL arbejder for, at alle væsentlige beslutninger skal træffes med kvalificeret (2/3) flertal, hvilket vil give kommunerne vetoret.
Den videre proces
Det vil være FGU-bestyrelsernes opgave at sikre, at institutionerne er funktionsdygtige til uddannelsesstart den 1. august 2019. Der vil således til hver
af de nye FGU-institutioner skulle etableres et sekretariat til bl.a. betjening
af bestyrelserne. KL har overfor undervisningsministeriet påpeget behovet
for at sikre, at disse sekretariater har kapacitet og kompetencer til at løfte
opgaven, samt at man lokalt efterspørger yderligere information herom.
Undervisningsministeriet har (ultimo oktober 2018) afholdt to workshops for
FGU-bestyrelsesmedlemmerne ligesom ministeriet primo november 2018
har afholdt en administrativ workshop for medarbejdere, der skal understøtte
bestyrelsesmedlemmerne. I forlængelse heraf, følger KL op på behovet for
yderligere støtte til de kommunale medlemmer af FGU-bestyrelserne.
Den kommunale ungeindsats
Kommunernes opgave i implementeringen af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, vil herefter primært relatere sig til implementering af den sammenhængende kommunale ungeindsats. Konkret vil kommunerne således
senest den 1. august 2019 skulle orientere Undervisningsministeriet om,

SIDE | 19

KKR Syddanmark | 14-11-2018

hvordan ungeindsatsen skal organiseres i kommunen, herunder hvordan
vejledningsopgaver i forhold til kommunens unge under 25 år varetages.
Disse oplysninger vil samtidig ligeledes skulle fremgå af den enkelte kommunes hjemmeside.
KL- partnerskab om kommunal ungeindsats
For at understøtte kommunernes implementering af den sammenhængende
ungeindsats vil KL tilbyde 10-12 kommuner at deltage i et fælles partnerskab. Alle kommuner er medio oktober 2018 inviteret med en tilmeldingsfrist
primo november 2018. Der vil være en egenbetaling på deltagel se i partnerskabet. Formålet med partnerskabet er at understøtte omstillingen af ungeindsatsen i den enkelte kommune og etablering af samarbejdet med de
kommende FGU-institutionen i dækningsområdet.

SIDE | 20

KKR Syddanmark | 14-11-2018

3.

Udpegninger

3.1.

Udpegning til bestyrelser for Erhvervshus Sydjylland og
Erhvervshus Fyn
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Lov om erhvervsfremme træder forventeligt i kraft den 1. januar 2019. Med
loven etableres to erhvervshuse med særskilte bestyrelser i Syddanmark.
Af lovforslaget fremgår det, at KKR skal stå for udpegningsprocessen til erhvervshusene.
Der lægges op til en drøftelse af udpegningsprocessen. For at sikre en hurtig proces, lægges der op til at KKR Syddanmarks formandskab bemyndiges
til at afklare, hvilke institutioner der skal være indstillingsberettigede og
hvem der skal udpeges til bestyrelserne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– Udpeger en formand for bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland
– Udpeger tre medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter til
bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland
– Udpeger en formand for bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
– Udpeger tre medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter til
bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
– Bemyndiger KKR Syddanmarks formandskab til at fastlægge den endelige
proces og foretage de konkrete udpegninger for de øvrige pladser
– Beder de respektive bestyrelser behandle henvendelser fra RAR Fyn og
RAR Sydjylland om observatørpost.
Sagsfremstilling
Erhvervshusene ledes af en bestyrelse, som skal sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteringer for erhvervsudviklingen. KKR har en styrende rolle overfor erhvervshusene og udpeger hovedparten af medlemmerne til erhvervshusenes bestyrelser.
Bestyrelserne består af 11 medlemmer og en observatør:
– En formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne have en baggrund i det private erhvervsliv
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– Tre medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræsentanter
– Fire medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter,
herunder små- og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer
– Et medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en videninstitution
– Et medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter
indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab,
– Et medlem, der udpeges af regionsrådet
– En observatør fra Erhvervsministeriet.
Styrkepositioner
I udpegningsprocessen lægges vægt på bestyrelsesmedlemmernes indsigt i
områdernes erhvervsmæssige styrkepositioner:
Erhvervshus Fyn:
–

Det maritime

–

Robot- og automation- og droner

–

Digitalisering

–

Fødevarer

–

Erhvervsturisme.

Erhvervshus Sydjylland:
–

Industri 4.0 (digitalisering)

–

Automatisering

–

Energi

–

Grøn omstilling

–

Fødevarer

–

Erhvervsturisme.

Virksomhedsrepræsentanter
Fire medlemmer udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små- og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
For at sikre en bred repræsentation af erhvervslivet i bestyrelserne, tages en
række kompetencekrav i betragtning:
– Ejerleder/ikke ejerleder
– Antal ansatte i virksomheden
– Være i målgruppen for Erhvervshuset
– Indsigt i områdets erhvervsmæssige styrkepositioner og udfordringer
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– Internationaliseringserfaring samt et muligt indblik i, hvilke globale udfordringer, virksomhederne i området møder i den globale konkurrence.
Der lægges op til, at bemyndige KKR Syddanmarks formandskab til at afgøre, hvordan der indstilles kandidater fra erhvervsorganisationerne, samt foretage selve udpegningerne.
Følgende organisationer er i betragtning: DI, Dansk Erhverv, Landbrug &
Fødevarer, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Tekniq, Finans Danmark, Forsikring & Pension og Horesta.
Repræsentant for arbejdstagerorganisationer
Et medlem udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling
fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab. Der lægges vægt på at repræsentanten har indsigt i områdets styrkepositioner og
udfordringer.
Der lægges op til, at bemyndige KKR Syddanmarks formandskab til at bede
organisationerne om i fællesskab, at indstille en kandidat samt at KKR formandskabet foretager selve udpegningen.
Repræsentant for videninstitutioner
Et medlem udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en videninstitution.
Der lægges vægt på, at repræsentanten har indsigt i områdets styrkepositioner og udfordringer.
Følgende institutioner er i betragtning: erhvervsskole, erhvervsakademi, universitet og professionshøjskole.
Der lægges op til, at bemyndige KKR Syddanmarks formandskab til at afgøre, hvordan der indstilles kandidater fra videninstitutionerne, samt foretage
selve udpegningen.
Anmodning fra RAR
./..

RAR Sydjylland og RAR Fyn har anmodet om, at få en observatørpost i de
respektive erhvervshusbestyrelser. Der lægges op til, at de respektive bestyrelser behandler henvendelserne.
Erhvervshusenes daglige drift
Den daglige drift af det enkelte erhvervshus ledes af en direktør. Direktøren
ansættes af bestyrelsen.
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3.2.

Udpegning til bestyrelsen for Danmarks Erhvervsfremme
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Med loven etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvortil hvert KKR skal
udpege et medlem. Udpegningen følger valgperioden.

./.

Erhvervsministeren anmoder nu KKR Syddanmark om, at udpeger et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser til gavn for virksomheder i hele Danmark.
Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen lave en samlet strategi for den
decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal integrere udmøntningen
af EU’s strukturfonde og de nationale midler afsat til decentral erhvervsfremme, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der kan udbydes
offentlig finansiering til klynger. Strategien skal indeholde regionale kapitler
og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling.
Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der
sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen
udpeges derfor i kraft af deres personlige og faglige kvalifikationer, og vil således ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings - og udpegningsberettigede organisationer. KKR’s medlem skal ligeledes bidrage til
lokal forankring og indsigt til bestyrelsens arbejde.

3.3.

Udpegning til repræsentantskabet for TVSyd
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
KKR Syddanmark har tidligere udpeget tre repræsentanter, men stødte i
foråret ind i en udfordring omkring TV Syds repræsentantskab.
I TV Syds vedtægter §8 fremgår det: For at sikre en ønsket, geografisk
spredning i repræsentantskabets sammensætning, er der oprettet tre valg områder baseret på følgende kommuner:
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Område Vest: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.
Område Syd: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.
Område Øst: Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Nr. Snede
delen af Ikast/Brande.
KKR Syddanmark havde imidlertid udpeget tre repræsentanter, som alle tre
dækker det sammen geografiske område. Det blev derfor aftalt at trække lod
blandt de tre udpegede om, hvem der skal fastholde pladsen i repræsentantskabet. Efterfølgende blev der udpeget to yderligere svarende til krav i
vedtægterne.
KKR Syddanmarks repræsentanter i TVSyds repræsentantskab er således:
Syd: Holger Grumme Nielsen, Varde, Radikale Venstre
Øst: Anja Daugaard, Vejle, Liberal Alliance
Vest: Anette Abildgaard Larsen, Tønder, Konservative Folkeparti
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager udpegningen til efterretning.
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4.

KKR
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5.

Siden sidst

5.1.

Meddelelser fra formandskabet
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Møde med SDU
Tilbage i juni 2017 gennemførte SDU og KKR Syddanmark et topmøde
sammen. Formålet med mødet var, at styrke samarbejdet mellem kommuner
og SDU. Der arbejdes nu med at gentage dette møde, og denne gang er
også Region Syddanmark med i planlægning af mødet. Mødet er fastlagt til
den 29. marts 2019 kl. 9-12 i Kolding. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.
Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

./.

På baggrund af sidste møde i KKR sendte KKR Syddanmark den 25. september 2018 et brev til KL, hvor vigtigheden i at kommunerne havde retvisende data til at kunne lægge sundhedsbudgetter blev understreget. Den
29. oktober 2018 sendte Sundheds- og Ældreministeriet en oversigt til KL,
der viser hvad udsvingene overfor de centrale modeller skyldtes.
På baggrund af Sundheds- og ældreministeriets oversigt kan det konkluderes, at en stor del af den forøgede afregning til kommunal medfinansiering
for en række kommuner blandt andet skyldes, at en større andel af ældre
behandles på sygehuset frem for i almen praksis samt at en større andel af
aktiviteten forekommer hos de ældre borgere. Disse to effekter bidrager til
udsving fra den udsendte prognose, som kommunerne lavede sundhedsbudgetter på baggrund af. Det betyder, at konsekvenserne af de aldersdifferentierede takster er større end først antaget og som var illustreret ved de
skyggeberegninger som Sundhedsdatastyrelsen udarbejdede. KL er fortsat
i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om analysens resultater og for
at sikre, at kommunerne i fremtiden får bedre og mere retvisende prognoser.

5.2.

Meddelelser fra KKR udpegede til regionale fora
SAG-2018-05718 bel
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Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver KKR udpegede i regionale fora en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra KKR udpegede i regionale fora:
– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn ved Søren Steen Andersen,
Assens
– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Henrik Frandsen,
Tønder
– Væksthus Syddanmark ved Henrik Frandsen, Tønder
– Syddansk EU kontor ved Erik Buhl Nielsen, Varde
– Syddansk Vækstforum ved Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart
– Sundhedskoordinationsudvalget SKU ved Brian Skov Nielsen, Odense
– Praksisplanudvalget PPU ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa
– Trafikselskabet Fynbus ved Morten Andersen, Nordfyns
– Trafikselskabet Sydtrafik ved Erik Lauritzen, Sønderborg
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
SAG-2018-05718 bel
Baggrund
Næste møde i KKR Syddanmark er den 4. februar 2019.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter forslag til punkter til næste møde.
Sagsfremstilling
Følgende punkter forventes, at komme på dagsordenen:
– Regional udviklingsstrategi
– Resultatkontrakt med erhvervshusene
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-05718 bel
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