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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 19.
juni 2018
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2018 kan ses på KKR Syddanmarks hjemmeside – se her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i KKR
Syddanmark den 19. juni 2018.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Visioner for sundhedsaftalen 2019-2022
SAG-2018-04392 mokj
Baggrund

./.

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte de politiske visioner for sundhedsaftalen 2019-2022 i august 2018. Første udkast til sundhedsaftalen vil
blive drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2018. Sundhedsaftalen skal træde i kraft 1. september 2019 efter en godkendelse hos
Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser.
Der er i visionerne fokus på, at fremtidens sundhedsopgaver kræver løsninger og samarbejde på tværs af kommunerne, regionen og praksisområdet.
Dette kræver blandt andet øget opmærksomhed på det forbyggende arbejde
og patientinddragende indsatser. Kommunerne vil gradvist skulle løse flere
sundhedsopgaver i takt med, at mere behandling vil foregå i patientens eget
hjem.
Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet
Kjeld Møller Pedersen vil holde et oplæg om fremtidens sundhedsvæsen og
de udfordringer der følger. Herefter vil sundhedskoordinationsudvalgsmed lem Brian Skov Nielsen (Ø), Odense holde et kort oplæg om visionerne og
processen bag sundhedsaftalen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter kommunernes rolle i det nære
sundhedsvæsen med afsæt i sundhedsaftalens visioner.
Sagsfremstilling
I sundhedsaftalen er der fokus på tre sundhedsudfordringer:
– Flere ældre borgere
– Flere borgere med en eller flere kroniske sygdomme
– Flere borgere bliver psykisk sårbare.
Disse skal løses ved en forøget fokus på den sømløse overgang til det nære
sundhedsvæsen, hvor region, kommune og praktiserende læger i højere
grad samarbejder. Der er fokus på forebyggelse, lighed og tilhørsforhold til
arbejdsmarkedet, da disse tre faktorer hver især har indflydelse på nødvendigheden og succesen af medicinsk behandling.
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For at omsætte sundhedsaftalen til konkrete indsatser og resultater, vil der
blive lagt vægt på øget borger- og pårørendeinddragelse samt mulighed for
nye samarbejdsformer. Borgerne skal i højere grad end tidligere inddrages i
egen behandling, for på den måde at tilrettelægge en indsats, der stemmer
overens med borgerens individuelle behov. Sundhedsaftalen skal derudover
skabe sammenhæng og understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse
af ressourcer i sundhedsvæsnet på tværs af kommunerne, regionen og
praksislægerne. I Syddanmark arbejdes der på nye samarbejdsformer der
muliggør, at borgere kan tilbringe mindre tid i på sygehuset og mere tid i
eget lokalmiljø.
I perioden august-oktober 2018 vil Sundhedskoordinationsudvalget besøge
hver af de 22 syddanske kommuner, med det formål, at drøfte prioriteringer
på sundhedsaftaleområdet og lokalpolitiske udfordringer, som led i udviklingen af den kommende sundhedsaftale.

2.2.

Røgfri fremtid – orientering om status
SAG-2018-04392 mokj
Baggrund
KKR Syddanmark drøftede på mødet den 19. juni 2018 kommunernes opbakning til det nationale partnerskab Røgfri Fremtid. Kommunerne og Region Syddanmark blev på møde i Kommunekontaktudvalget i april enige om,
via partnerskabet særligt at arbejde på en styrket indsats for at nedbringe
andelen af unge rygere. 12 syddanske kommuner er en del af Røgfri Fremtid.
Her gives en orientering om status på opbakningen omkring Røgfri Fremtid i
Syddanmark.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning og anbefaler de kommuner, der ikke allerede er partner i Røgfri Fremtid at indgå i
partnerskabet.
Sagsfremstilling
Rygning er den enkeltstående faktor, der påvirker folkesundheden mest negativt, både målt på sygelighed og dødelighed. En effektiv indsats for at
nedbringe andelen af rygere betyder både fokus på forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop.
Røgfri fremtid – et nationalt partnerskab
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Røgfri fremtid er et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden
står bag. Partnerskabet er internationalt forankret i regi af WHO’s rammekonvention om tobak og bygger på en fælles vision om et røgfrit Danmark i
2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor under
fem pct. af den voksne befolkning ryger.
Som partner skriver man under på at støtte visionen om en røgfri fremtid og
tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
– Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansva r
for, at det bliver muligt
– Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre
muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
– Sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man
kan til enhver tid træde ud igen.
Røgfri fremtid i Region Syddanmark
Region Syddanmark og tolv syddanske kommuner er allerede partnere i
Røgfri fremtid, og flere kommuner arbejder aktivt på at blive partnere. Se
kortet over aktive partnere her:
https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/5/7125/1535631202/ny_
kommunekort.pdf

2.3.

Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme forventeligt i
kraft. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de nye erhvervshuse skal
være i drift, og nye rammer for kommunernes erhvervsindsats vil gælde.
KKR har fået en central rolle i omstilling, implementering og styring af det
fremtidige erhvervsfremmesystem. Omstillingen er afhængig af, at kommunerne og KKR understøtter og tager ejerskab for opgaven.
Frem mod januar 2019 har KKR en række vigtige opgaver. Samtidig er der
mange uafklarede spørgsmål om processer, styring og økonomi, som først
falder på plads, når loven er vedtaget. Der gives her et overblik over opgaver, som skal igangsættes hen over efteråret og først i det nye år.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter:
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– Lokal proces for implementering og udpegninger i det nye erhvervsfremmesystem
– Eventuel etablering af en politisk og en administrativ styregruppe til at bistå omlægningen af erhvervsfremmestrukturen.
Sagsfremstilling
./.

Lovpakken om nyt erhvervs- og turismefremmesystem har været i høring.
KL og alle fem KKR har afgivet bemærkninger. KKR Syddanmarks høringssvar ses som bilag. Lovpakken fremsættes med åbning af Folketinget i oktober og forventes vedtaget i november. KL er i tæt dialog med ministeriet
om etableringen af det nye erhvervsfremmesystem, herunder konkrete formuleringer i loven, etableringsaftalen m.v.
1) Erhvervshuse
Kerneopgaven er som hidtil den specialiserede erhvervsservice, og hvor
målgruppen tidligere var vækstvirksomheder udvides denne til alle virksomheder. Herudover får erhvervshusenes bestyrelser til opgave at bidrage til
den nationale erhvervsfremmestrategi, herunder formulering af de regionale
kapitler.
Det fremgår af den politiske aftale, at der i Syddanmark etableres to erhvervshuse. KKR skal udpege bestyrelsesmedlemmer og formand til erhvervshusenes bestyrelser, som skal bestå af 10 medlemmer og en observatør (Erhvervsministeriet); 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 viden institution, et medlem fra en arbejdstagerorganisation, der indstilles af de faglige hovedorganisati oner i fællesskab, og et medlem der udpeges af regionsrådene.
Ministeren fastsætter nærmere regler om kommunernes tilknytning til erhvervshusene og filialerne, jf. lovforslaget, som bl.a. vil have betydning for
økonomien i de enkelte erhvervshuse. Bevillingen til erhvervshuset beregnes på baggrund af befolkningstallet i de kommuner, der hører til erhvervshuset. KL er i dialog med Erhvervsministeriet om en etableringsaftale for erhvervshusene, som rammesætter formål, strategisk fokus, organisering, finansiering, og arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshuse. Første
udkast til etableringsaftale har været drøftet på møde mellem KL's og KKR's
formandskaber i den 23.august 2018. Den endelige aftale forventes klar midt
i oktober - dog med forbehold for, hvordan indholdet i den endelige erhvervsfremmelov falder ud.
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Overgangen fra væksthuse til erhvervshuse, har KL også en tæt dialog med
ministeriet og væksthusformændene/-direktørerne om. Væksthusenes bestyrelse skal varetage opgaven med at nedlægge væksthusene. Det er forventningen, at erhvervshusene overtager væksthusenes forpligtelser i forhold til igangværende projekter og økonomi m.v. Det er et opmærksomhedspunkt for KL i dialogen med ministeriet at service og vejledning til virksomhederne i mindst muligt omfang påvirkes i overgangsperioden.
KL har bedt ministeriet om at melde mere konkret ud i forhold til udpegningsprocessen, herunder indstillinger fra organisationer og institutioner
m.v., således at arbejdet formelt kan igangsættes i KKR. Med baggrund i
den stramme tidsplan anbefales det, at KKR drøfter processen for etablering
af de nye erhvervshuse, herunder evt. etablering af politisk/administrative
styregrupper til at understøtte omlægningen.
Erhvervshusenes styring
KKR skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene, konkret gennem
årlige resultatkontrakter. Der er lagt op til et større ejerskab, både når det
handler om økonomisk bidrag, samspil om udarbejdelse af strategi og samspil mellem KKR og erhvervshusenes bestyrelser. Forventeligt vil første resultatkontrakt mellem KKR og erhvervshusene skulle godkendes i KKR i
starten af 2019. Den nærmere proces og rammerne for resultatkontrakten
kendes ikke p.t. KKR vil blive tæt involveret, når det konkrete arbejde sættes
i gang med ministeriet i løbet af efteråret.
Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og
den indsats, der foregår i kommunerne fastlægges i en rammeaftale mellem
regeringen og KL. Første rammeaftale i det nye erhvervsfremmesystem vil
forventeligt skulle indgås mellem regeringen og KL inden udgangen af 2018.
Den nærmere proces og ramme for aftalen har ikke været drøftet endnu
mellem KL og ministeriet. KKR vil blive inddraget i arbejdet, når det sættes i
gang mellem KL og ministeriet i løbet af efteråret.
2) Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora
og Danmarks Vækstråd. KKR skal samlet set udpege fem kommunale medlemmer til den kommende Erhvervsfremmebestyrelse (dvs. én plads per
KKR), som vil bestå af 16 medlemmer og en formand. Processen for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er ikke aktuelt yderligere præciseret.
Erhvervsfremmebestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage
til. I høringssvarene har KL og de fem KKR påpeget, at det er helt afgøren-
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de, at kommunerne får reel indflydelse på erhvervsfremmestrategien, og at
der findes det rette set-up for lokal inddragelse.
Erhvervsfremmebestyrelsen får også til opgave at indstille strukturfonds midler 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.
3) Digital erhvervsfremme
Som led i det nye erhvervsfremmesystem etableres en fællesoffentlig digital
erhvervsfremmeplatform med udgangspunkt i virk.dk. Erhvervsplatformen
lanceres medio 2019 og skal drives af Erhvervsstyrelsen. Myndighederne
forpligtes til at levere relevant indhold hertil. KL er i dialog med Erhvervsst yrelsen om udvikling og indhold, og er opmærksom på udfordringen med, at
platformen først implementeres et halvt år efter omlægningen af erhvervsfremmesystemet.
Den videre proces
./.

På mødet i november skal KKR Syddanmark udpege et kommunalt medlem
til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt tre kommunale bestyrelsesmedlemmer til hvert af de to erhvervshuse i KKR Syddanmark. Foreløbig
tidsplan for erhvervsfremme er vedlagt.

2.4.

Orientering om proces for nyt turismefremmesystem
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
I forbindelse med den politiske aftale om forenkling af erhvevsfremmesystemet, blev det besluttet at forenkle den offentlige turismefremme. Konkret
betyder det, at kommunerne får en større rolle i turismefremmeindsatsen, og
at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber frem mod 2020. Den videre proces for konsolidering baseres
på pejlemærker, der aftales mellem KL og Erhvervsministeriet. Regionerne
kan efter 1. januar 2019 ikke længere drive turismefremme.
Her gives en status for den forventede proces for forenkling af turismefremmesystemet, samt for lokal inddragelse i arbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Proces for formulering af pejlemærker
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Aktuelt er KL i dialog med Erhvervsministeriet om formulering af pejlemærker for dannelse af de nye turismedestinationsselskaber. Udgangspunkt tages i geografi, kritisk masse, turisternes adfærd og behov m.v. Det vil inden
for rammen være op til kommunerne at indgå aftaler om destinationsselskaber inden 2020.
KL og Erhvervsministeriet vil hurtigst muligt frem lægge et udkast til pejlemærker med henblik på at få input til den endelige formulering af disse. På
KL's turismetræf den 4. september 2018 inviterede KL og Erhvervsministeriet derfor til en første drøftelse af elementerne i pejlemærkerne. Det forventes, at de endelige pejlemærker ligger fast inden udgangen af 2018.
Foreløbige overvejelser om elementer i pejlemærker, som destinationsselskaberne skal leve op til, blev lagt frem på KL`s turismetræf:
1. Sammenhængende geografi
Dække et afgrænset og sammenhængende, geografisk område, der består
af mere end én kommune.
2. Kritisk masse af turister
Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet
turismeomsætning.
3. Kommunal basisfinansiering
Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv
projektmidler).
4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats
Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være
den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
5. Specialiserede kompetencer
Have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.
I forhandlingerne med Erhvervsministeriet arbejder KL bl.a. for, at kommunerne får mulighed for at deltage i mere end ét destinationsselskab, at der
skabes fleksibilitet i forhold til valg af organisatoriske rammer for destinationsselskaberne, samt at det sikres, at destinationsselskabernes tværgående
destinationsudvikling har ophæng i kommunale strategier.

SIDE | 10

KKR Syddanmark | 14-09-2018

Fra 2019 kan der søges midler i destinationsudvik lingspuljen i Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Det er derfor vigtigt, at kriterierne for ansøgningerne snart kendes af aktørerne. Konkret er der øremærket 50 mio. kr. til turismeprojekter i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, heraf 40 mio. kr. til
en destinationsudviklingspulje, der alene kan søges af destinationsselskaberne (som lever op til de nye pejlemærker). De resterende 10 mio. kr. er til
destinationsudvikling i ø-kommuner og øvrige turismeindsatser. De øvrige
midler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan også søges til turismeprojekter.
Aktører i det nye turismefremmesystem
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremme skal være koordineret med relevante statslige strategier, fx på turismepolitiske områder. Udmøntning af midler under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal ske inden for rammerne af den nationale strategi for
dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum.
Det Nationale Turismeforums formål er, jf. lovudkast til lov om dansk turisme
og lov om Visitdenmark, at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. KL forventes at få udpegningsret til to medlemmer (ud
af ni foruden formanden) i forummet. I høringssvaret har KL foreslået, at
kommunerne får indstillingsret til en ekstra plads, samt udpeger næstformanden for at sikre den nødvendige kobling mellem den nationale turismestrategi og det kommunale niveau.
Som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet overgår ansvaret og finansieringen af Wonderful Copenhagen og turismeudviklingsselskaberne
Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme til Erhvervsministeriet. I dag udpeges fem-otte medlemmer af bestyrelsen i
Dansk Kyst og Naturturisme af en nomineringskomité, der består af repræsentanter udpeget af de fem regionale vækstfora. KL har i høringssvar til loven peget på, at Erhvervsministeriet anbefaler Fonden for Dansk Kyst - og
Naturturisme, fremover at lade de fem KKR udpege hver en repræsentant til
nomineringskomitéen, som følge af regionernes opgavebortfald på turisme området.
I den nye turismefremmestruktur kan kommunerne fortsat iværksætte turismeaktiviteter lokalt. Dog er det hensigten, at den overordnede turismeindsats, herunder eksempelvis den strategiske destinationsudvikling, skal samles i de nye fælleskommunale destinationsselskaber. Konkret vil der skulle
flyttes opgaver og økonomi fra lokale aktiviteter og turistorganisationer til
destinationsselskaberne.
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2.5.

Fælles IT platform til events og aktiviteter
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg ønsker at drøfte muligheden for at etablere en fælles IT platform til ansøgninger om events og aktiviteter. Her skal
foreninger kunne søge de nødvendige tilladelser til afholdelse af markeder,
koncerter m.m. Platformen vil samle alle nødvendige godkendelser fra politi,
brand og kommune et sted. Platformen kan skabes i et samarbejde mellem
kommunerne og Region Syddanmark.
Der findes allerede forskellige erfaringer, der kan bygges videre på blandt
andet fra Syd og Sønderjylland, hvor et selvbetjeningsforløb guider ansøgeren gennem ansøgningsprocessen.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen og anbefaler at KKR arbejder for at få skabt en fælles national løsning, og at KL undersøger om der
er andre spillere på markedet og afdække mulighed for et udbud. Det er dog
samtidig oplevelsen, at et nyt IT system ikke alene kan gøre processen mere enkel, der er også brug for lovændringer for at lette sagsgangene.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark drøfter sagen.

2.6.

Nye beregninger af en Kattegatforbindelse
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
På Kommunekontaktudvalgets møde den 24. august 2018 blev planer for en
Kattegatbro drøftet. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
har besluttet, at få lavet nye beregninger af en Kattegatforbindelse. En beregning for både en ren vejforbindelse samt for en kombineret vej - og baneforbindelse. Beregningerne forventes afsluttet i december 2018.
Initiativet vækker bekymring hos de syddanske kommuner i forhold til de fire
syddanske infrastruktur prioriteringer. Der holdes derfor møde den 13. september 2018 mellem ministeren, regionsrådsformanden og KKR formandskabet. Der gives en orientering fra dette møde på KKR mødet.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Syddanmark, med afsæt i de fire syddanske infrastruktur prioriteringer, drøfter om der er behov for at formulere en fælles syddansk holdning eller position i en kommende debat om prioritering af midler
til infrastrukturprojekter.
Sagsfremstilling
Etablering af en Kattegatforbindelse kan medføre en række mere eller mindre direkte konsekvenser. Konkurrencen om at få gennemført nye projekter
bliver skærpet:
– Tidshorisonten for at en Kattegatforbindelse kan afhjælpe trængsel på
E20 over Fyn er lang, og hjælper ikke på de aktuelle udfordringer fra den
voksende trafik på E20. Tilsvarende gælder det for kapaciteten over Lillebælt
– Mulighederne for at gennemføre Timemodellen bliver forringet
– Den geografiske balance i Danmark vil med høj sandsynlighed blive påvirket mod en stærkere centralisering.
Der skal derfor overvejes om der er behov for at bidrage til den nationale
diskussion med de syddanske infrastrukturprioriteringer:
– En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet
og videreført til Esbjerg og grænsen
– En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til
Billund Lufthavn
– En parallel forbindelse over Lillebælt.
Alle projekter, der løser aktuelle og voksende problemer i trafikken.

2.7.

Udfordringer på det sociale regionale tilbud Center for Høretab
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
Center for Høretab i Fredericia er et højtspecialiseret tilbud til børn og unge
med høretab og består af et landsdelsdækkende skoletilbud for børn, et skoletilbud for unge (STU), et elevhjemstilbud for børn og unge samt en konsulentafdeling. Center for Høretab er på listen over sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed (tilbud med en særlig specialisering rettet
mod en lille målgruppe af borgere).

./.

Socialdirektørforum blev i februar 2018 orienteret om, at Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmet de seneste år har oplevet et
faldende elevtal. Det faldende elevtal udfordrer den faglige og økonomiske
bæredygtighed for elevhjemmet og skoletilbuddet for unge.

SIDE | 13

KKR Syddanmark | 14-09-2018

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomien er løbende tilpasset de færre indtægter. Der er iværksat kapacitetstilpasninger, men elevudmeldelser i 2017 har medført et driftsunderskud
på Center for Høretabs elevhjem i 2017 på ca. 1,3 mio. kr. og et akkumuleret underskud på ca. 1,9 mio. kr. (heraf udgør underskuddet over fem pct. i
alt ca. 1,2 mio. kr.). I forhold til skolen for børn og skolen for unge (STU) var
der et mindre driftsoverskud i 2017.
Underskuddet over de fem pct. (ca. 1,2 mio. kr.) på Center for Høretabs
elevhjem vil medføre midlertidige takststigninger på elevhjemmet i 2019.
Ved et elevtal på otte fuldtidsårselever vil det i gennemsnit medføre en midlertidig takststigning i 2019 på ca.150.000 kr. pr. fuldtidsårselev.
Region Syddanmark følger udviklingen i belægningen på elevhjemmet nøje.
Ved et yderligere fald i belægningen skal fremtiden for elevhjemmet overvejes. Region Syddanmark ser flere forskellige scenarier for Center for Høretab. Det kunne være følgende:
– Lukning af Center for Høretabs elevhjem
– Fælleskommunal beslutning om støtte til tilbud med særlig opmærksomhed eksempelvis:
– Samarbejde mellem kommuner og evt. region om udvikling af indholdet
i tilbuddet
– Forlængede opsigelsesvarsler
– Lavere budgetteret belægningsprocent
– Objektiv finansiering
– Andre scenarier
Regionen ønskede på baggrund af udfordringerne en drøftelse i Socialdirektørforum af fremtiden for Center for Høretab og ikke mindst elevhjemmet.
Det blev på mødet i Socialdirektørforum i februar 2018 aftalt at lave en afdækning i forhold til målgruppen børn og unge med høretab.
Afdækningen blev præsenteret på møde i Socialdirektørforum i juni 2018 og
viste, at behovet for pladser til målgruppen er uændret tenderende mod et
faldende behov. Dette gælder inden for såvel skoletilbud, STU -tilbud og botilbud/ elevhjem, og det gælder for alle tre delmålgrupper; 1) elever med et
moderat høretab, 2) elever med høretab, der har behov for tegnsproglig
kommunikation og 3) elever med høretab, der har andre funktionsnedsættelser.
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På møde i Socialdirektørforum i juni 2018 orienterede Region Syddanmark
om, at der ses en svagt faldende tendens i forhold til belægningen på skoledelen, og at Elevhjemmet ikke ser ud til at være bæredygtigt fra sommeren
2019.
Det blev besluttet, at udfordringen rejses for KL på møde i Koordinationsforum med forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan
vi tilgodeser børn- og unge med høretabs behov fremadrettet. Herunder sikring af den faglige kompetence. Det blev endvidere besluttet, at der sendes
et punkt til KKR Syddanmark, hvor der gøres opmærksom på udfordringerne
på Center for Høretab.
Socialdirektørforum har valgt at orientere KKR om sagen på nuværende
tidspunkt, da der på baggrund af drøftelserne i Socialdirektørforum, må forventes at være en stor risiko for, at elevhjemmet på Center for Høretab lukker. Socialdirektørforum ser samtidig en risiko for, at en lukning af elevhjemmet på sigt kan få en betydning i forhold til efterspørgslen efter skoletilbuddet. Det er i denne forbindelse vigtigt at sikre, at der også fremadrettet
er et skoletilbud til målgruppen.
Det blev på mødet drøftet, at det i forhold til elevhjemmet kan være en mulighed for Region Syddanmark at gå i dialog med beliggenhedskommunen
(Fredericia) med henblik på et eventuelt samarbejde om botilbud til eleverne. Det blev aftalt, at Region Syddanmark tager kontakt til beliggenhedskommunen samt de kommuner, der har borgere på elevhjemmet, med henblik på gode løsninger for borgerne. Dette møde forventes afholdt september/oktober 2018.
Socialdirektørforum følger udviklingen på Center for Høretab nøje og vil holde KKR orienteret.
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3.

Udpegninger

3.1.

Nedlæggelse af Partnerskabet for Østersøturisme
SAG-2018-04392 bel
Baggrund
Partnerskab for Østersøturisme er, på baggrund af to på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger, enstemmigt vedtaget opløst. Partnerskab for Østersøturisme er dermed opløst pr. 16. august 2018. Opløsningen
sker med afsæt i den indstilling, som bestyrelsen fremsatte som grundla g for
den nu gennemførte opløsning af partnerskabet.

./.

Indstilling og referat fra den ekstraordinære generalforsamling i august 2018
er vedhæftet.
KKR Syddanmark har udpeget borgmester Hans Stavnsager, FaaborgMidtfyn til bestyrelsen for partnerskabet. Som konsekvens af det nedlagte
partnerskab annulleres denne udpegning og er slettet af KKR Syddanmarks
Blå bog.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
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4.

KKR
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5.

Siden sidst

5.1.

Siden sidst – Meddelelser fra formandskabet
SAG-2018-04392 bel/mokj
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringerne til efterretning.
Sagsfremstilling
Status på de særlige psykiatripladser
Baggrund

./.

Region Syddanmark åbnede 15 særlige psykiatripladser i Vejle i marts 2018.
Det har taget tid at få pladserne fyldt op. Status pr. 4. september er, at syv
patienter er indlagt. I vedlagte notat ses status på anmodninger, antal tilbudte pladser, belægning m.m.
Ophold på afdelingen sker med baggrund i en visitationsafgørelse. Visitationskriterierne kan i nogle tilfælde være begrænsende, i forhold til at kunne
visitere alle relevante borgere til pladserne, hvorfor parterne bag økonomiaftalen 2019 blev enige om, at regeringen skal drøfte behovet for justeringer
af visitationskriterier. Psykiatrisygehuset og de syddanske kommuner har i
fællesskab lavet input til drøftelserne om justering af kriterierne.
Økonomiaftalen fastslår ligeledes, at alle 150 nationale pladser skal etableres hurtigst muligt og tages i brug til gavn for både gruppen af særligt udsatte patienter og medarbejdere på landets kommunale botilbud. I august og
september 2018 behandler regionsrådet åbningen af de særlige pladser i
Esbjerg.
For at leve op til regionens forpligtelser om etablering af 32 pladser foreslås
17 pladser etableret i Esbjerg. For at imødekomme kommunerne udfordringer med antallet af pladser samt justeringerne af visitationskriterierne i efteråret 2018, arbejder Region Syddanmark med at etablere de 17 pladser
trinvist, således at de første syv pladser kan åbnes 1. januar 2019.
Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Baggrund
De syddanske sundhedsdirektører er opmærksomme på en mulig kraftig
forøgelse i afregningen af den kommunale medfinansiering (KMF).
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KL er opmærksomme på problemstillingen og peger på, at det muligvis skyldes fejl i Sundhedsdatastyrelsen data. Derudover vurderes , at et øget aktivitetsniveau og fælles kommunal udligning også kan have en medvirkende rolle.
De syddanske sundhedsdirektører undersøger problemstillingen nærmere i
den fælleskommunale økonomigruppe (FKØ) for derefter at blive drøftet i
formandskabet for SSF den 18. september 2018. FKØ har lavet en præliminær analyse, der lægger op til at problemets omfang muligvis er mindre end
først antaget.
Opfølgning vedr. KL-udspil om integration
Baggrund
I marts 2018 behandlede KKR en synopsis, som dannede udgangspunkt for
gode regionale input til KL's udspil om integration 'Veje til fællesskabet –
rammer og muligheder i kommunernes integrationsindsats'. Det endelige
udspil blev lanceret den 11. juni 2018, og kan findes her:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86657/cf_202/Veje_til_f-llesskabet__2018.PDF
KL-udspillet fokuserer på følgende tre hovedtemaer:
1. Arbejdsmarkedet som hovedvej til integration
2. Indsats for børn og unge
3. Aktiv deltagelse i samfundslivet.
Inden for hvert tema er der en række anbefalinger til henholdsvis lovgivere
og kommuner. For at underbygge og eksemplificere de kommunerettede anbefalinger, indeholder udspillet endvidere 12 konkrete kommunecases.
En række af de input, som blev givet i forbindelse med KKR's behandling, er
afspejlet i det endelige udspil. Det gælder fx (1) en udvidelse af målgruppen
for integrationsgrunduddannelsen (IGU), (2) målrettet indsats for at få kvindelige indvandrere i job samt (3) øget fokus på de indvandrere, som har været mange år i landet.
Der vil bl.a. blive fulgt op på udspillet til KL's konference 'Integrationstræf –
fodfæste og fastholdelse' den 17. september 2018, og i efteråret afholdes
fem regionale temadage om henholdsvis jobindsatsen for indvandrerkvinder
og uddannelsesindsatsen for unge i integrationsprogram.
Møde i Kommunekontaktudvalget KKU
Baggrund
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Der var møde i Kommunekontaktudvalget den 24. august 2018. Her drøftede mødedeltagerne blandt andet lægedækning, erhvervsfremme og Kattegatforbindelsen.
Referatet fra mødet i KKU kan ses her:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm510546

5.2.

Siden sidst – Meddelelser fra KKR udpegede til regionale
fora
SAG-2018-04392 bel
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:
– Regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn ved Søren Steen Andersen, Assens
– Regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Henrik Frandsen,
Tønder
– Væksthus Syddanmark ved Henrik Frandsen, Tønder
– Syddansk EU kontor ved Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg
– 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-2018-04392 bel
Baggrund
Næste møde i KKR Syddanmark er den 14. november 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter forslag til punkter til næste møde.
Sagsfremstilling
Følgende punkter forventes at komme på dagsordenen:
– Forlængelse af kontrakt med EU-kontoret
– Erhvervsfremmesystemet
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-04392 bel
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