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2.1

Visioner for sundhedsaftalen 2019-2022

Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022
I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og
praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores fælles sundhedsaftale. Sundhedsaftalen
2019-2022 skal træde i kraft den 1. september 2019 og bygger videre på det eksisterende samarbejde.
Sundhedsstyrelsens vejledning beskriver rammen for udviklingen af sundhedsaftalen for 2019-2022.
Sundhedskoordinationsudvalget har et større politisk råderum i forhold til at prioritere og udvælge
målgrupper og indsatser end tidligere. Derudover er det bestemt af vejledningen, at arbejdet med
målsætninger, indsatser og målgrupper skal tage udgangspunkt i de otte nationale mål for
sundhedsvæsnet.
Region, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark skal i de kommende år håndtere og finde
løsninger på de udfordringer, som vil presse sundhedsvæsnet og sundhedsaftalesamarbejdet. Det handler
særligt om følgende:




Flere ældre borgere
Flere borgere med en eller flere kroniske sygdomme
Flere borgere bliver psykisk sårbare

Med andre ord, vil flere borgere få brug for behandling, pleje og rehabilitering. Samtidig er det økonomiske
råderum begrænset. Derfor skal vi tænke innovativt og i fællesskab anvende vores ressourcer klogt og til
størst mulig gavn for borgerne.
Det gør vi ved i fællesskab at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i
nationale handlingsplaner og lokale samarbejdsaftaler. Det indebærer, at vi:





Afprøver og udbreder integrerede samarbejdsmodeller
Bruger teknologi til at samarbejde smartere og tilbyde mere til flere
Styrker kompetencerne med fokus på tidlig opsporing og koordinering
Tilrettelægger nære sundhedstilbud, der tilgodeser lokale udfordringer og forhold

Visioner og målsætninger
Sundhedskoordinationsudvalget vil med denne sundhedsaftale styrke samarbejdet mellem region,
kommuner og praktiserende læger med det overordnede formål at skabe et sundhedsvæsen, hvor
borgeren oplever sammenhæng og sømløse overgange. Vi vil udvikle et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen i balance, så vi i fællesskab kan håndtere de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for
nu og i fremtiden.
Vi peger i sundhedsaftalen på en række visionsområder, hvor vi vil gøre en særlig indsats i
sundhedsaftaleperioden. Denne indsats bygger videre på det eksisterede samarbejdsgrundlag fra tidligere
sundhedsaftaler.
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Nedenfor præsenteres Sundhedskoordinationsudvalgets visioner og virkemidler for Sundhedsaftalen 20192022. Målsætningerne er medtaget for at synliggøre, hvilken retning, de forventes af have i forhold til de
godkendte visioner. Målsætningerne drøftes med de syddanske kommuner på rundemøderne og
godkendes endeligt i Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 25.oktober 2018.

Med visionen ”Sammen om forebyggelse” mener vi
Sundhedsprofilen viser, at der på en række områder er potentiale i forhold til at investere i forebyggelse og
skabe flere sunde leveår for borgere i Syddanmark.
I sundhedsaftalen er forebyggelse et fælles ansvar. Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal
samarbejde om at opspore, henvise til og gennemføre forebyggelsestilbud, så borgerne undgår sygdom
eller undgår at den forværres. I første omgang sætter vi fokus på to særlige udfordringer, som vi har
udarbejdet delvisioner for.
Med delvisionen ”Et røgfrit Syddanmark” mener vi
Sundhedsprofilen viser, at 19 % af borgerne i Syddanmark ryger. Det er lige så mange som i 2013. Samtidig
viser undersøgelsen, at flere unge begynder at ryge. Udviklingen har fået region og flere kommuner i
Syddanmark til at gå med i partnerskabet Røgfri Fremtid.
Vi vil i sundhedsaftalen sætte fokus på samarbejdet om forebyggelse af rygestart og styrke samarbejdet om
rygestoptilbud.
Med delvisionen ”Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge” mener vi
Sundhedsprofilen viser, at særligt børn og unge i Syddanmark i stigende grad mistrives mentalt. Problemet
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er ikke kun isoleret til Syddanmark. Der er endnu ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor børn og unge
mistrives mentalt.
Derfor vil vi sundhedsaftalen bestræbe os på at finde frem til årsagerne til den dårlige mentale trivsel
blandt børn og unge og igangsætte indsatser, der skal bedre den.
Med visionen ”Lighed i sundhed” mener vi
Udsatte borgere oplever oftere sygdom, er i højere grad udsat for sundhedsmæssige risikofaktorer og dør
tidligere sammenlignet med befolkningen som helhed.
Vi vil i sundhedsaftalen sætte fokus på at skabe lighed i sundhed for udsatte borgere inden for somatik,
psykiatri og handicap. Vi vil sætte fokus på geografiske forskelle og anlægge en populationsbaseret tilgang
for vores arbejde og differentiere tilbud om forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering, så flere, også
socialt udsatte borgere, får mulighed for at gennemføre og opnå positive helbredsmæssige effekter.
Med visionen ”Sammenhæng til arbejdsmarkedet” mener vi
Et arbejde skaber identitet og et fast holdepunkt i livet. Det er forbundet med store menneskelige og
økonomiske omkostninger, når mennesker på grund af psykisk eller somatisk sygdom mister tilknytningen
til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Sundhed kan være middel til at komme i beskæftigelse,
ligesom et godt arbejde er sundhedsfremmende.
Vi vil i sundhedsaftalen styrke sårbare borgeres mulighed for at opnå eller bevare tilknytning til
arbejdsmarkedet. Vi vil arbejde for, at samarbejdet sikrer, at erhvervsaktive borgere sikkert og hurtigt kan
vende tilbage til deres arbejde.

Virkemidler
Sundhedsaftalen skal ikke alene fastlægge visioner og mål, den skal ligeledes afklare, hvordan vi vil arbejde
sammen om at nå dem. Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt to virkemidler, som parterne er
enige om at holde sig særligt for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og
resultater:

Med virkemidlet ”Borger- og pårørendeinddragelse” mener vi
Sundhedsaftalen skal understøtte, at borgere og pårørende inddrages i planlægning, beslutninger og
målsætninger for egen sundhed og behandling, og forløbet skal tilrettelægges sammen med borgeren.
Borgeren skal som samarbejdspartner indgå sammen med vores faglige viden og erfaringer, for at det
samlede resultat af borgerens forløb bliver det bedst mulige. Alle parter har noget at bidrage med – og kan
have berettigede forventninger til hinanden. Vi vil i sundhedsaftalen fokusere på at tilrettelægge indsatser,
som svarer til borgerens behov og ressourcer, og motivere borgerne til aktivt at involvere sig i og tage
ansvar for egen sundhed.
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Når vi udvikler og implementere indsatser i sundhedsaftalen, vil vi gøre det i tæt samarbejde med borgere,
pårørende og sundhedsprofessionelle.
Med virkemidlet ”Nye samarbejdsformer” mener vi
Sundhedsaftalen skal skabe sammenhæng og understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af
ressourcer i sundhedsvæsnet. I Syddanmark arbejder vi videre med nye samarbejdsformer og
samarbejdsaftaler, som muliggør, at borgere kan tilbringe mindre tid på sygehusene og mere tid i eget
nærmiljø. Vi vil styrke vores samarbejde om elektronisk kommunikation og koordinering af patientforløb,
som vi er lykkedes med eksempelvis i SAM:BO-aftalen.

Uddybning af måltal for målsætninger
Der er øget fokus på at måle og dokumentere effekterne af sundhedsaftalesamarbejdet. Målsætninger i
Sundhedsaftalen 2019-2022 udgøres både af proces- og effektmål. I de tilfælde, hvor det er muligt, er
målsætningerne koblet til de otte nationale mål og sundhedsprofilen. På nogle områder er det ikke muligt
og relevant at fastsætte effektmål for en målsætning, i de tilfælde vil der anvendes procesmål. Nedenfor
uddybes argumenterne for måltal i de målsætninger, som kan kategoriseres som effektmål.
Målsætninger for forebyggelse
Et røgfrit Syddanmark
Over de seneste årtier har det igennem rygestoptilbud og strukturelle tiltag været muligt at reducere
antallet af daglige rygere med ca. 1,5 procentpoint pr. år. Sundhedsprofilen viser dog, at udviklingen er
bremset, og at der i dag er lige så mange rygere som registreret i 2013. Værst ser det ud for gruppen af
unge mellem 16-24 år, hvor en stadig større andel begynder at ryge.
Sundhedskoordinationsudvalget sætter sig som mål i sundhedsaftaleperioden, at reducere antallet af
daglige rygere med 1,5 procentpoint pr. år, således at antallet af daglige rygere i Syddanmark i 2022 er 13
%. Vi vil gøre en særlig indsats for, at børn og unge ikke begynder at ryge. Vi vil reducere antallet af unge
mellem 16-24 år, der ryger med 1,5 procentpoint per år, så der i 2022 er 10 % daglige rygere i
aldersgruppen.
Mental sundhed og trivsel blandt børn og unge
Andelen af børn og unge, som mistrives mentalt, er i perioden 2010-2017 steget fra 16 % til 23 % for
kvinder og fra 8 % til 11 % for mænd. Vi vil i sundhedsaftalen finde frem til årsagerne for mistrivslen og
igangsætte målrettede indsatser, der i første omgang kan reducere antallet af børn og unge, der mistrives
til 2010-niveau. Det betyder, at der i 2022 vil være 8 % mænd og 16 % kvinder, som mistrives mentalt.
Målsætninger for sammenhæng til arbejdsmarkedet
Der er fokus på at sikre fastholdelse af borgere med somatisk og psykiatrisk sygdom til arbejdsmarkedet.
Data fra de otte nationale mål viser, at vi i Syddanmark per 1. juni 2017 ligger under landsgennemsnittet for
både fastholdelse af borgere med somatisk og psykisk sygdom til arbejdsmarkedet. På landsplan fastholdes
50 % af psykisk syge på arbejdsmarkedsområdet, i Syddanmark er det tal 47 %. På landsplan fastholdes 81
% af somatisk syge på arbejdsmarkedsområdet, i Syddanmark er det tal 80 %. Vi vil i sundhedsaftalen
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arbejde for, at Region Syddanmark kommer over landsgennemsnittet. Det vil sige, at andelen af borgere
med psykisk sygdom og tilknytning til arbejdsmarked øges til 51 %, og at andelen af borgere med somatisk
sygdom og tilknytning til arbejdsmarked øges til 82 %.
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2.3

Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg
Att.: Steen Frederiksen og Daniel Lauest Vistisen
Dato: 10. august 2018

KKR Syddanmarks høringssvar til Lov om erhvervsfremme og Lov om ændring af lov om dansk turisme
og lov om Visitdenmark

Sags ID: SAG-2018-04106
Dok. ID: 2604960

Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2018 sendt forslag til Lov om erhvervsfremme samt Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark i offentlig høring.

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev

Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark har følgende bemærkninger til
lovforslagene.
Generelle bemærk ninger til lovforslagene
Indledningsvist er KKR Syddanmark positiv i forhold til forslaget om et nyt erhvervsfremmesystem med to politiske niveauer, og hvor kommunerne er tiltænkt en tydelig og central rolle.
Et fortsat fokus på virksomhedernes vilkår for vækst og udvikling er den rette
vej at gå. Der er derfor behov for at arbejde for det bedst mulige grundlag for
at yde erhvervsservice og styrke udviklingen for virksomhederne. Her finder
KKR Syddanmark det afgørende, at kommunernes fremtrædende strategiske ansvar både lokalt, regionalt og centralt fremgår af lovteksten.
KKR Syddanmark ser frem til det videre arbejde med at realisere ændringerne og styrke vilkår for vækst og udvikling.
I forhold til ændring af lov om dansk turisme finder KKR Syddanmark det positivt, at der arbejdes for sammenhæng og for at skabe en styrket markedsføring af Danmark som turistmål. Her er koordination og ikke mindst en øget
finansiering væsentlig.
Efterspørgselsdrevet system
Formålet med loven er blandt andet at fremme et efterspørgselsdrevet erhvervsfremmesystem. Det opleves ofte at erhvervsudvikling ser dagens lys
fordi det omgivende samfund har udfordringer eller ambitioner, som blev understøttet erhvervspolitisk. Her er vindmøllebranchen et klassiske eksempel.
I Syddanmark har vi haft særligt fokus på blandt andet grøn omstilling og robotteknologi. Det skal også fremadrettet være muligt for erhvervshuse, kommuner og region sammen at tage initiativer, der fremmer en erhvervsudvikling, som udspringer af lokale og regionale ambitioner. Dette kan skabe en
underskov for kommende succesfulde klynger i det danske erhvervsliv.
Sammenhængende erhvervsindsats
Lovforslaget hviler på princippet om, at kommunernes indsatser ikke må
overlappe erhvervshusenes eller statens indsatser. Der er imidlertid fortsat
behov for at erhvervshuse, business regions og kommuner har mulighed for
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at samarbejde om konkrete tiltag sammen med virksomhederne. Kommunerne skal derfor fortsat, enkeltvis og i fællesskab, kunne arbejde med strategisk erhvervsudvikling, så længe det ikke er i strid med den nationale strategi for decentral erhvervsfremme.
KKR Syddanmark bakker op om at erhvervsministeren og KL løbende drøfter, hvilke indsatser der bedst varetages på hvilke niveauer.
Bemærk ninger til temaer i lovforslaget
Kapitel 3: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Bestyrelsen skal formulere en strategi som grundlag for udmøntning af den
decentrale erhvervs fremmeindsats. Den kommunale indflydelse på den nationale strategi er afgørende for både den fremtidige allokering af strukturfondsmidler og for muligheden for at arbejde kommunalt og tværkommunalt
med erhvervsudvikling.
For at sikre at udgangspunktet tages i lokale og regionale vækstudfordringer
samt underbygge den lokale forankring finder KKR Syddanmark det relevant, at erhvervshus enes bestyrelser får betydelig indflydelse på indholdet
gennem en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelse og endelig vedtagelse
af de regionale kapitler. Hermed skabes en rød tråd mellem det lokale, regionale og nationale strategiske niveau.
I bestyrelsens arbejde med projekter, programmer og ansøgninger, anser
KKR Syddanmark det vigtigt, at der sikres en stærk lokal kobling til de regionale styrkepositioner samt viden om potentialer og muligheder. Herunder er
der behov for en kompetent sagsbehandling, der kan understøtte ansøgningsprocessen optimalt. Dermed kan igangsættes skræddersyede indsatser, der matcher regionale og lokale vilkår. I sammenhæng med dette finder
KKR Syddanmark at strukturfondsmidlerne hovedsageligt bør udmøntes
gennem erhvervshusene.
Kapitel 5: Erhvervshuse
I Syddanmark etableres to erhvervshuse (et i Haderslev og et i Odense)
mod det nuværende ene væksthus i Odense. For at sikre et fortsat fælles
vækstfokus på tværs af kommunerne i Syddanmark er det vigtigt, at der er
mulighed for en fleksibilitet, hvor erhvervshusenes ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt til gavn for virksomhederne. Den kommende lovgivning skal tage højde for dette og give klar mulighed for lokale tilpassede
løsninger i forhold til at organisere erhvervshusene.
Erhvervshus ene får dermed mulighed for at etablere samarbejde og aftale
specialisering på tværs af de to huse, herunder servicere virksomheder på
tværs og dermed skabe en model, hvor samarbejde giver bedst mulige vilkår
og værdi for virksomhederne.
For at underbygge den lokale forankring finder KKR Syddanmark det vigtigt
at kommunernes mulighed for involvering i udarbejdelsen af de decentrale
erhvervs fremmeindsatser fremstår tydeligt.
Loven skaber usikkerhed om erhvervshusenes juridiske form og tilhørsforhold. Der er behov for at præcisere, at erhvervshusene er kommunale, og at
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det blandt andet medfører retten til selv at fastlægge vedtægter og forretningsorden samt disponere over eventuel formue i tilfælde af opløsning.
Klyngeindsats
Den foreslåede klyngestruktur kan være en udfordring for virksomhederne i
forhold til nærhed. Samlet set er der brug for et tydeligere fokus på de erhvervsmæssige effekter i klyngerne, end det der gives udtryk for i forslaget .
Kapitel 6: Kommuner
Kommunerne i de fem regioner har i fællesskab, og sammen med regionerne og i de fleste tilfælde også de regionale videns- og forskningsinstitutioner, etableret og opbygget EU-kontorer med stærke kompetencer og markant resultatskabelse for så vidt angår hjemtagelse af EU-midler til danske
virksomheder og offentlige aktører.
Det er vigtigt, at kommunernes rammer for at varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter ikke begrænser mulighederne for, at kommunerne i fællesskab
fortsat kan finansiere hjemtaget af EU-midler til private virksomheder i de regionale EU-kontorer. Hjemtag af EU-midler fra konkurrenceudsatte støtteprogrammer til private virksomheder, som f.eks. Horizon 2020, eurostars og
COSME, udgør et væsentligt element i den lokale erhvervsfremme. I de seneste fem år har eksempelvis det Syddanske EU-kontor bidraget til at sikre
tilskud fra EU's forsknings- og innovationsprogrammer på ca. 90 mio. kr. til
vækstskabende forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter i syddanske
virksomheder.
Det kommunale ophæng og kommunernes ejerskab af EU-kontorerne, organiseret regionalt omkring i KKR, er vigtigt at fastholde for sikre at lokale interesser bliver varetaget og at hjemtagelsen har lokal effekt i form af vækst og
arbejdspladser.
Offentlig information og vejledning om adgang til EU-midler for private virksomheder og kompetencerne hertil eksisterer kun i de kommunale-regionale
EU-kontorer, og der er således intet overlap mellem udbuddet i erhvervshusene og i det øvrige specialiserede erhvervs fremmesystem. Denne arbejdsdeling bør fastslås i rammeaftalen mellem regeringen og KL om arbejdsdelingen mellem kommunerne og erhvervshusene, således at man ikke underminerer den erfaring og kompetence, der er opbygget i de regionale EU-kontorer, og bruger offentlige midler på at opbygge parallelle tilbud i erhvervshusene.
Kapitel 7: Regioner
KKR Syddanmark og Region Syddanmark har en god tradition for et tæt
samarbejde. Dette gør sig blandt andet gældende i formulering af den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det bør derfor præciseres, at
både udarbejdelse af og opfølgning på den regionale udviklingsstrategi skal
ske i dialog med KKR.
Den nuværende model for regionale EU-kontorer, hvor regioner, kommuner,
universiteter og uddannelsesinstitutioner samarbejder og medfinansierer
Bruxelles-aktiviteter bl.a. med henblik på hjemtag af EU-midler, bør opretholdes.
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Der foregår allerede i dag et tæt samarbejde mellem de regionale Bruxellesbaserede EU-kontorer og integration af arbejdet kan styrkes yderligere. Den
regionale/lokale forankring er en forudsætning for at kunne videreføre den
eksisterende brede finansieringsmodel samt opretholde kontaktflader til det
lokale erhvervsliv og erhvervsfremmesystem samt det værdiskabende samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne på EU-området.
Lov om turisme
Der lægges op til at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i
15-25 destinationsselskaber. Her er det vigtigt at der som nu, er mulighed for
at kommunerne kan tage del i flere destinationsselskaber på én gang. Kommunegrænser skal ikke være afgørende for udformningen af destinationer.
Den nye organisering af dansk turisme og den fremtidige finansiering er et
område, som i øjeblikket er lidt uklart. Der bliver en overgangsperiode, hvor
nye destinationer skal formes, og hvor en ny struktur for finansiering via den
nye Erhvervs fremmebestyrelse skal falde på plads. Dette kan skabe et vakuum, som betyder, at nuværende succesfulde projekter – både udviklingsog markedsføringsprojekter kan komme i fare. Vi vil opfordre til, at der hurtigt
kommer afklaring herom.
Samtidig er det vigtigt at sikre stærk fokus på såvel Øst- som Vestdanmark.
Det betyder at der også fortsat skal sikres en basisfinansiering til kyst - og
naturturisme og til mødeturisme.
Syddanmark har gode erfaringer med Fomars Foreningen til markedsføring
af ferieturismen i Syddanmark. Foreningen yder støtte til projekter, der markedsfører Syddanmark som feriedestination i udlandet med henblik på at
skabe vækst i omsætning og beskæftigelse i erhvervet. Det er nødvendigt at
styrke koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som
turistmål og dermed sikre at foreninger som Fomars kan bestå.
Med venlig hilsen

H.P. Geil
Formand
KKR Syddanmark

Johannes Lundsfryd Jensen
Næstformand
KKR Syddanmark
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2.3

Status for KKR's opgaver i det nye erhvervsfremmesystem
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Udfordringer på det sociale regionale tilbud Center for
Høretab
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Udfordringer på Center for Høretab i Fredericia
Center for Høretab i Fredericia er et højtspecialiserede 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 skoletilbud for unge (STU) og elevhjemmene har de seneste år oplevet et
faldende elevtal. Faldet i antallet af børn og unge skyldes især den positive teknologiske udvikling,
hvor døvfødte børn opereres i ca. 1 års alderen (CI, Cochlear Implant). Der har samtidig været en
tendens til, at en mindre andel af de børn og unge, der er indskrevet i Center for Høretabs
skoletilbud, bor på elevhjem. Det faldende elevtal udfordrer den faglige og økonomiske
bæredygtighed for elevhjemmet og skoletilbud for unge.
Økonomien er løbende blevet tilpasset til de færre indtægter. Der blev i januar 2017 iværksat
tilpasninger for at imødekomme den forventede afgang med afslutningen af skoleåret 2016/2017.
Center for Høretabs elevhjem har efterfølgende i januar, maj og juni 2017 modtaget fem ikke
planlagte udmeldelser med kort varsel, hvilket udfordrer økonomien. Der er iværksat endnu en
kapacitetstilpasning, men udmeldelserne forventes at medføre 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 5 % i alt ca. 1,2 mio. kr.). Regionen overvejer aktuelt forskellige alternative
muligheder for finansiering af underskuddet, som Christian Schacht-Magnussen med henblik på en
drøftelse i socialdirektørforum vil orientere om på mødet.
I forhold til skolen for børn og skolen for unge (STU) forventes der et driftsresultat i balance for 2017.
Regionen ønsker på baggrund af disse udfordringer en drøftelse af fremtiden for Center for Høretab
og ikke mindst elevhjemmene. I notatet beskrives Center for Høretab, målgruppen, elevudviklingen,
samt økonomien og forventningen til den fremtidige drift af Center for Høretab.

Indhold
1. Center for Høretab og målgruppen ..................................................................................................... 2
2. Øvrige tilbud på landsplan til skolebørn med høretab........................................................................ 4
3. Elevudvikling på Center for Høretab ................................................................................................... 4
4. Økonomien for Center for Høretab ..................................................................................................... 6
5. Fremtidigt elevtal og økonomi for Center for Høretab ....................................................................... 7
6. Fremtiden for Center for Høretab ....................................................................................................... 8
Bilag 1: Betalingskommunerne for indskrevne børn og unge på skole og elevhjem 2014-2018 ............ 9
Bilag 2: Børn og unge på elevhjem pr. 1. januar 2018 .......................................................................... 11
Bilag 3: Takstblad 2018 - Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi ........................................ 12

1. Center for Høretab og målgruppen
Center for Høretab i Fredericia er et landsdelsdækkende tilbud, og det fremgår af rammeaftalens
oversigt over sociale tilbud, der kan tildeles særlig opmærksomhed. Center for Høretab består af et
skoletilbud for børn og unge (Fredericiaskolen) og elevhjemmene (servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og
§ 107) for børn og unge samt en konsulentafdeling.
Tabel 1: Normerede pladser på Center for Høretab
Tilbud
Antal normerede pladser
Skole for børn
39
Skole for unge (STU)
9
Elevhjem børn
11
Elevhjem unge
10
Center for Høretab har siden 1978 ligget i de nuværende rammer i Fredericia. Boafdelingerne ligger i
etableret i store parcelhuse i nærområdet tæt på skolen. Skolen blev bygget til at tage højde for den
fremtidige udvikling på høreområdet med optimale akustiske forhold i alle undervisningslokaler.
Skoletilbuddet er samtidig bygget med alle faglokaler og bygget til at varetage klasserækken fra 1-11
klasse samt en børnehaveklasse.
Den teknisk audiologisk funktion på stedet har i mange år varetaget både den daglige tilpasning af
høreapparater og teknisk udstyr, men har også deltaget i adskillige projekter omkring den
høretekniske udvikling. Center for Høretab har endvidere i mange år haft en konsulentfunktion i
forhold til rådgivning af børn i daginstitutionstilbud og lokale skoletilbud, deres forældre og
fagpersonale.
Center for Høretab indgår i et nyt konsortium, som leverer ydelser på det højt specialiserede område
til børn og unge med høretab. Sammenslutningen består af Center for Høretab (CfH) og Center for
Døvblindhed og Høretab (CDH) i Region Nordjylland, som begge har stor erfaring inden for
høretabsområdet. Konsortiet kaldes "Specialrådgivningen til børn og unge med høretab", og det har
indgået en aftale med Socialstyrelsen om at være landsdækkende leverandør af rådgivning,
udredning, materialeproduktion m.v. til skoler, daginstitutioner m.m. Målgruppen omfatter børn og
unge i alderen 0 til 17 år med et høretab, som er i alment tilbud. Målgruppen omfatter desuden børn
og unge, der udover et tidligt, varigt høretab, også har én eller flere andre funktionsnedsættelser.
Endvidere er pårørende og fagpersoner med tilknytning til børnene/de unge en del af målgruppen.
Den brede vifte af tilbud, som Center for Høretab rummer, kræver en højt specialiseret
personalegruppe, som har opbygget stor erfaring og viden indenfor både den teoretiske, tekniske- og
den pædagogiske praksis. Den samlede synergi og tværfaglige viden og indsigt er til stor gavn for alle
funktioner i huset.
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Målgruppen for Center for Høretab
Gennem mange år har elevgruppen bestået af både elever med et moderat høretab, elever der
havde behov for en tegnsproglig kommunikation samt elever med andre funktionsnedsættelser. På
baggrund af udviklingen med højere grad af inklusion i folkeskolen, den audiologiske udvikling (CI
operationer, bedre høreapparater) samt bedre høretekniske udstyr (lærer/elevmikrofoner i
klasserne) er mange elever i dag placeret i et lokalt skoletilbud, hvilket betyder at elevgrundlaget er
svundet ind på Fredericiaskolen.
På trods af denne positive udvikling er der fortsat børn, som dels ikke kan anvende og komme i
betragtning til de bedre høretekniske hjælpemidler, og hvor det lokale tilbud ikke kan tilgodese
barnets behov. Desuden er der en procentdel (20% -40%) af børn med høretab, som også har andre
funktionsnedsættelser, hvorfor udbyttet af høretekniske hjælpemidler kan være begrænset.
Af den nuværende elevgruppe i skolen er der:
 19 elever, som er kommet til i skoleforløbet
 Elever der er overflyttet fra lokale skoletilbud
 Elever fra familiesammenføring
 Elever med ubehandlet høretab
 Elever uden sprog (kommunikation)
En stor del af elevgruppen er CI opererede, men det forventede resultat er udeblevet, hvilket har
affødt sproglige og kommunikative vanskeligheder, som ikke kan tilgodeses i lokale skoletilbud.
En elev med høretab samt andre funktions nedsættelser kan være vanskelig at give et lokalt tilbud i
specialregi, da den kommunikative tilgang er vanskelig at imødekomme både fra personale side og
fra de øvrige elever.
Elevhjem
Behovet/ønske om et botilbud kommer typisk i 3-5 klasse, hvor børnene selv har ønske om mere
socialt samvær med kammerater. Forældrene kan have behov for aflastning, og barnet kan have
behov for specialpædagogiske tiltag i fritiden eksempelvis handicapridning. Endeligt kan der være
behov fra kommune og/eller forældre om en anbringelse i 365 dags tilbud.
Kompleksiteten og udfordringerne for elevgruppen med høretab kræver, at de såvel i skoletilbud
som i botilbuddet mødes af en personalegruppe med høj specialfaglig viden samt kommunikative
færdigheder som tilgodeser elevens behov.
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2. Øvrige tilbud på landsplan til skolebørn med høretab
På landsplan er der enkelte andre tilbud til skolebørn med høretab, men de har ikke samme antal
elever i skole og på elevhjem som Center for Høretab.
Tabel 2: Tilbud på landsplan
Tilbudsnavn
Antal elever
Botilbud
skoleåret
2017/2018
Center for Døvblindhed
9 6 af de 9 elever bor 2-3 dage pr uge i
og Høretab i Ålborg
botilbud og har desuden 8
aflastningsweekender
Specialklasserække på
14 8 af de 14 elever bor mellem 1 og 3
Langelinjeskolen
dage pr uge i botilbud og har
København
desuden 2 aflastningsweekender

Forventet antal
elever skoleåret
2018/2019
7

10

Center for Døvblindhed og Høretab i Ålborg
Center for Døvblindhed og Høretab i Ålborg er et center, som er meget sammenlignelig med Center
for Høretab, bortset fra at de også har en afdeling med døvblinde borgere. Den organisatoriske
opbygning og tilbud til kommunerne er meget lig hinanden på de to centre. Der er etableret et
samarbejde mellem Center for Høretab i Fredericia og Center for Døvblindhed og Høretab i Ålborg,
som i VISO KaS regi tilbyder den landsdækkende ydelse ”Specielrådgivning til børn og unge med
høretab fra 0-18 år, som er i alment tilbud.”
Specialklasserække på Langelinjeskolen København
Langelinje skolen har ikke centerfunktionen.
For unge med høretab er der særlige STU-tilbud på Castbjerggård i Hedensted og Center for Døve i
Nyborg, Nærum og Søborg.

3. Elevudvikling på Center for Høretab
Center for Høretabs elevhjem og skoletilbuddet for Unge (STU) har over flere år oplevet et fald i antal
børn/unge. Udviklingen i antal børn/unge på Center for Høretabs elevhjem og skole fremgår af tabel
3. Faldet i antallet af børn og unge skyldes især den positive teknologiske udvikling, hvor døvfødte
børn opereres i ca. 1 års alderen (CI, Cochlear Implant)1. Der har samtidig været en tendens til, at en
mindre andel af de børn og unge, der er indskrevet i Center for Høretabs skoletilbud, bor på
elevhjem.

1

Alle nyfødte børn i Danmark screenes umiddelbart efter fødslen, hvorefter døvfødte børn opereres i ca. 1 års alderen (CI,
Cochlear Implant). Hvis det operative indgreb er vellykket, og der ikke er andre væsentlige funktionsnedsættelser,
modtager barnet stimuli, udvikler talesprog og kan i de fleste tilfælde med bistand fra Center for Høretabs
konsulentafdeling klare sig i almindelig daginstitution og skole.
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Tabel 3: Antal børn og unge på Center for Høretab 2013-2018
Elevhjem

01.08.2013
01.08.2014
01.08.2015
01.08.2016
01.01.2017
01.08.2017
01.01.2018

Antal børn
(fuld tid)
11,8
8,3
8,0
8,3
10,0
8,0
7,3

Skole og STU
Antal unge
(fuld tid)
10,0
9,5
10,3
6,8
6,8
0,0
0,0

Sum
21,8
17,8
18,3
15,0
16,8
8,0
7,3

01.08.2013
01.08.2014
01.08.2015
01.08.2016
01.01.2017
01.08.2017
01.01.2018

Antal Skole
(fuld tid)
38,0
31,0
37,0
38,0
40,0
38,0
39,0

Antal STU
(fuld tid)
13,0
16,0
10,3
8,0
8,0
3,0
3,0

Sum
51,0
47,0
47,3
46,0
48,0
41,0
42,0

Note: De fem ikke planlagte udmeldelser på elevhjemmet beskrevet nedenfor indgår i elevtallet.

De nuværende elever på skolen og elevhjemmet er spredt i forhold til klassetrin (se nedenstående
tabel). Eleverne kommer fra mange forskellige kommuner i Region Syddanmark og Region
Midtjylland (se tabel i bilag 1)
Tabel 4: Sammensætningen af den nuværende elevgruppe

Klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4.-5. klasse
7.-8. klasse
9.-10. klasse
De ældste elever (STU)

Antal elever

Heraf i botilbud
6
3
7
6
7
10
3

0
0
1
1
2
4
3

Det er forskelligt, hvor mange dage borgerne er i elevhjemmet, og det varierer fra 1 overnatning om
ugen til 365-dages tilbud. Omregnet til fuldtid er der aktuelt 7,3 borgere i elevhjemmet.
Ikke planlagte udmeldelser i 2017
Center for Høretabs elevhjem har i 1. halvår 2017 fået fem ikke planlagt udmeldelser, som har
udfordret økonomien for elevhjemmet (se tabel 5).
Baggrunden for udmeldelserne er dels, at de er flyttet til andre tilbud til unge med høretab og dels,
at de unge følger hinanden, så når en ung flytter til et andet tilbud, er der risiko for at flere følger
efter.
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Tabel 5: Opsigelses- og ophørstidspunkter for ikke planlagte udmeldelser af Center for Høretabs
elevhjem 1. halvår 2017

Ung 1
Ung 2
Ung 3
Ung 4
Ung 5

Årgang

Opsagt pr.

Ophør pr.

10. klasse
STU, 2. år
STU, 2. år
STU, 1. år
STU, 1. år

31.01.2017
04.05.2017
30.06.2017
30.06.2017
29.06.2017

28.02.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017

Udfordring på Center for Høretabs skoletilbud for unge (STU)
Skoletilbuddet for unge (STU) på Center for Høretab er også udfordret af de ikke planlagte
udmeldelser i 2017. Samtidig er der stadig færre unge, der har tegnsprog som deres primære sprog,
og af dem der er tilbage, er der stor konkurrence fra tilsvarende private STU-tilbud. Unge med
høretab og andre funktionsnedsættelser, der har talesprog, placeres også oftest i kommunale STUtilbud. STU tilbuddet opfattes på Center for Høretab som en ekstra klasse, og der arbejdes på at
bibeholde et attraktivt tilbud også for at tiltrække nye elever.

4. Økonomien for Center for Høretab
Det generelle fald i antal af børn og unge på Center for Høretabs skole og elevhjem er løbende blevet
håndteret ved kapacitetstilpasninger, således at de færre takstindtægter har medført en reduktion i
antal medarbejdere og øvrige omkostninger.
Skoletilbuddet
Skoletilbuddet for børn er en selvstændig økonomisk enhed, og det er delvis objektiv finansieret af
kommunerne i Region Syddanmark og størstedelen af kommunerne i Region Midtjylland.
Skoletilbuddet for børn har et samlet budget på ca. 17,9 mio. kr. i 2017. Der forventes et
driftsresultat for 2017 i balance, men grundet overførte underskud fra tidligere år, forventes der et
samlet underskud på ca. 600.000 kr. (ca. 3,3 % af budgettet).
STU tilbuddet til unge er også en selvstændig økonomisk enhed og har et budget på ca. 3,1 mio. kr. i
2017. Der forventes et driftsresultat for 2017 i balance. STU tilbuddet er udfordret af det faldende
elevtal, og der forventes ikke et stigende antal elever i fremtiden. Tilbuddet er samtidig udfordret af,
at det er en selvstændig økonomisk enhed med et lille budget.
Elevhjemmene
Elevhjemmene er en selvstændig økonomisk enhed og har et samlet budget på ca. 13,9 mio. kr. i
2017. Den økonomiske situation for Center for Høretabs elevhjem er blevet ændret markant på
grund af fem ikke planlagte udmeldelser af unge på Center for Høretabs elevhjem i første halvår
2017. Udmeldelserne fremgår af tabel 5.
Center for Høretab iværksatte i januar 2017 en afskedigelsesproces med baggrund i forventningen til
skoleåret 2017/18 om udmeldelser af unge pr. 30. juni 2017 på grund af afsluttet 10. klasse eller STU.
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Tilpasningen indebar, at 8 medarbejdere fratrådte deres stilling på Center for Høretabs elevhjem
enten 30. juni 2017 eller 31. juli 2017 afhængigt af individuelle opsigelsesfrister. Desuden blev
lejemålet af et hus, der har været anvendt til elevhjem, opsagt. Da en stor del af de afskedigede
medarbejdere har lang anciennitet og derfor er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse på op til 3
måneder løn, var forventningen, at der ville opstå et mindre underskud på Center for Høretabs
elevhjem i 2017. Kapacitetstilpasningen skulle samtidig alt andet lige betyde økonomisk balance i
driften i 2018.
De fem udmeldelser betyder, at der er iværksat en ny kapacitetstilpasning med start august 2017.
Forskydningen mellem kommunernes opsigelsesfrist af børn/unge (løbende måned plus 1 måned) og
den tid det tager Center for Høretab at kapacitetstilpasse (op til 6 måneders opsigelsesfrist plus op til
3 måneders fratrædelsesgodtgørelse plus mindst 1 måneds procestid blandt andet med høring af de
faglige organisationer) betyder, at driftsunderskuddet i 2017 på Center for Høretabs elevhjem øges til
ca. 1,3 mio. kr.
Der forventes for elevhjemmene et akkumuleret underskud for 2017 på ca. 1,9 mio. kr. (svarende til
14 % af budgettet). I henhold til principperne i rammeaftalen for Syddanmark skal der indregnes en
midlertidig takststigning, hvis underskuddet er over 5 % (dvs. et underskud over 0,7 mio. kr. for
elevhjemmene).

5. Fremtidigt elevtal og økonomi for Center for Høretab
Skolen
På skoletilbuddet for børn er der i perioden 2015 til 2017 indskrevet i alt 14 nye elever. Heraf er 8
elever indskrevet naturligt ved skolestart, mens de øvrige 6 elever er indskrevet i henholdsvis 3.-7.8.-9. og 10. klasse. Den fremtidige indskrivning afhænger af kommunernes efterspørgsel efter skolen,
og det er derfor svært at vurdere. Forventningen for de kommende år er en tilgang på minimum 3
elever til skolestart. Med det nuværende elevtal forventes der et driftsresultat i balance for de
kommende år.
I forhold til skolen for unge (STU) forventes det, at elevtallet ligger mellem 3 og 7 elever de
kommende år. Økonomien for tilbuddet er udfordret, men der forventes at være i balance de
kommende år med det nuværende elevtal.
Elevhjem
Det er vurderingen, at der generelt er en faldende tendens på landsplan til området. I årene 2015 –
2017 har der været en tilgang på i alt 6,25 fuldtidsbørn på elevhjemmene. I årene frem fra 2018 –
2020 forventes der umiddelbart ingen tilgang på elevhjemmene, men det er helt afhængig af
kommunernes efterspørgsel efter pladserne.
Der forventes et driftsresultat for elevhjemmene i 2018 i balance under forudsætning af et uændret
antal elever. Der vil dog fortsat være en gæld på ca. 0,7 mio. kr. fra 2017 (5 % af budgettet).
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På baggrund af den aktuelle borgersammensætning forventes det ikke, at Center for Høretabs
elevhjem i nær fremtid udsættes for tilsvarende ikke planlagte udmeldelser. De børn og unge, der er
på Center for Høretabs elevhjem efter 1. august 2017 har en alder og et omfang af funktionsnedsættelser, så der ikke umiddelbart er alternative placeringsmuligheder for dem. Antallet af
børn/unge pr. 1. januar 2018 er tæt på kritisk masse for drift af et elevhjem.

6. Fremtiden for Center for Høretab
Regionen vurderer, at det højt specialiserede tilbud med både skolen og elevhjem sikrer fagligheden
omkring elever med høretab. Elevmassen i skole- og elevhjemmet danner grundlag for specialviden i
personalegruppen, og der er mulighed for tæt kontakt til audiologiassistent, teknikere, psykolog,
ergoterapeut, fysioterapeut, talehørekonsulent samt lærere og pædagoger med specialfaglig
overbygning. Samtidig sikrer det tværfaglige samarbejde kontinuitet og sammenhæng i tilbuddet.
Tilbuddet giver en bred og målrettet indsat, som medtænker høretabet i hele tilgangen til den
enkelte elev - såvel sprogligt/kommunikativt, kognitiv/ fagligt, fysisk/motorisk, psykisk/socialt.
Det er vurderingen, at der for skolen for børn er fundet et stabilt niveau for elevtallet. Skolen for
unge (STU) er udfordret af konkurrencen fra andre tilsvarende private og kommunale STU tilbud.
Regionen følger udviklingen i belægningen på elevhjemmet tæt, og hvis der bliver færre end de
nuværende børn/unge på elevhjemmet skal fremtiden for elevhjemmet overvejes. Det kunne f.eks.
være i forhold til følgende scenarier:
a) Lukning af Center for Høretabs elevhjem
Udfordringen er her bl.a., at en lukning kan medføre en lavere efterspørgsel efter skoletilbuddet, og
det samtidig kan være vanskeligt at finde et tilsvarende tilbud til de nuværende børn/unge.
b) Fælleskommunal beslutning om støtte til tilbud med særlig opmærksomhed
Center for Høretab fremgår af rammeaftalens oversigt over sociale tilbud, der kan tildeles særlig
opmærksomhed. I bilag 20 fremgår der mulige forslag til støtte af tilbud med særlig
opmærksomhed:
 Samarbejde mellem kommuner og evt. regionen om udvikling af indholdet i tilbuddet
 Forlængede opsigelsesvarsler
 Lavere budgetteret belægningsprocent
 Objektiv finansiering
En ændring af rammevilkårene for elevhjemmet kan være et scenarie, der kan sikre en bæredygtig
økonomi og opretholde et elevhjem med otte eller færre elever.
Evt. andre scenarier vil socialområdet også overveje og kan komme i spil.
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Bilag 1: Betalingskommunerne for indskrevne børn og unge på skole og elevhjem 2014-2018

Elevhjem Børn og Unge - Antal indskrevne 2014-2018
Betalingskommune

1. januar
2014

1. januar
2015

1. januar
2016

1. januar
2017

1. januar
2018

Assens Kommune
2
1
1
1
Ballerup Kommune
1
1
1
1
Billund Kommune
1
1
1
1
Brøndby Kommune
1
Esbjerg Kommune
1
1
1
2
Faaborg-Midtfyn Kommune
2
2
2
2
Grønlands Hjemmestyre
1
1
1
Haderslev Kommune
1
1
1
Herlev Kommune
1
Herning Kommune
2
1
1
1
Kalundborg Kommune
1
1
Kolding Kommune
3
2
1
1
Københavns Kommune
1
Lyngby-Taarbæk Kommune
1
Odense Kommune
1
1
1
Ringkøbing-Skjern Kommune
1
Skanderborg Kommune
2
1
Sorø Kommune
1
Stevns Kommune
2
1
Sønderborg Kommune
1
1
1
Tønder Kommune
1
1
1
1
Varde Kommune
1
1
1
Vejen Kommune
1
1
1
1
Vejle Kommune
2
2
2
1
Aabenraa Kommune
1
1
1
3
Aarhus Kommune
1
1
1
1
I alt
27
23
21
21
Note: Tallet er opgjort som antal indskrevne. Da nogle børn og unge ikke er indskrevet på fuld
tid, svarer antallet af indskrevne ikke til antallet af børn og unge på fuld tid.

1
1
1
1

1

2

1
1
1
1
11
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Skole + STU - Antal indskrevne 2014-2018
Betalingskommune
Assens Kommune
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Brøndby Kommune
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Grønlands Hjemmestyre
Haderslev Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kalundborg Kommune
Kolding Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Middelfart Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Røde Kors
Skanderborg Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune

1. januar
2014
2
1
2
1
8
2
1
1
2
1
1
1
6

1. januar
2015
1
1
2
1
1
9
2
1
1

1. januar
2016
1
1
2

1
2

3
10
2
1
1
1
1
1

1
7

7

1. januar
2017

1. januar
2018

1
1
2
1
4
11
2

1
2
1
3
13
1

1
1

1

7

7

1
1
2
1
1
1

1
1
2

2

1

1
1
2
1

2
1

2
1

1

1

2

1
Sønderborg Kommune
2
1
1
1
Tønder Kommune
1
1
1
1
Varde Kommune
2
3
3
2
Vejen Kommune
1
1
2
3
Vejle Kommune
6
3
3
2
Aabenraa Kommune
1
1
2
3
Aarhus Kommune
1
1
1
1
I alt
53
47
49
48
Note: Tallet er opgjort som antal indskrevne. Da nogle børn og unge ikke er indskrevet på fuld
tid, svarer antallet af indskrevne ikke til antallet af børn og unge på fuld tid.

1
1
1
3
1
1
42
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Bilag 2: Børn og unge på elevhjem pr. 1. januar 2018

Børn og unge på elevhjem pr. 1. januar 2018
Indskrivnings
Indskrivnings dato
pct.

Forventet
ophør pr.

Årgang

Alder

Barn 1

3. klasse

9

0,25

10.05.2017

30.06.2028

Barn 2

5. klasse

12

0,25

01.02.2014

30.06.2028

Barn 3

7. klasse

13

0,25

01.09.2016

30.06.2021

Barn 4

8. klasse

13

0,25

01.01.2017

30.06.2023

Barn 5

9. klasse

15

0,50

01.08.2014

30.06.2022

Barn 6

STU, 1. år

17

1,00

01.04.2016

30.06.2020

Barn 7

9. klasse

15

1,00

01.01.2017

30.06.2022

Barn 8

10. klasse

15

1,00

01.08.2012

30.06.2021

Barn 9

10. klasse

17

1,00

03.09.2012

30.06.2021

Barn 10

STU, 2. år

18

0,75

04.11.2008

30.06.2019

Barn 11

STU, 2. år

18

1,00

01.12.2009

30.06.2019

Antal børn (omregnet til fuldtid)

7,25
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Bilag 3: Takstblad 2018 - Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
11. januar 2018

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Takster 2018
Nedenstående takster er i 2018 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Taksterne opkræves for 334 døgn.
Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 1,7 %. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2016
på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2018.

Center for Høretab, Boafdeling for unge A

1.094 kr.

Center for Høretab, Boafdeling for unge B

1.786 kr.

Center for Høretab, Børn, skoleafdeling

1.281 kr.

Center for Høretab, Elevhjem, H-gruppe tilbud

2.334 kr.

Center for Høretab, Elevhjem, H-gruppe tilbud, §107

2.238 kr.

Center for Høretab, Elevhjem, Ordinært tilbud

1.269 kr.

Center for Høretab, Unge, skoletilbud

1.078 kr.

(eksklusiv objektiv finansiering)
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3.1

Nedlæggelse af Partnerskabet for Østersøturisme

LÆSEVEJLEDNING:
Nærværende dokument er sammensat af; et uddrag af formandens
(Mogens Haugaard Nielsen) beretning fra den ordinære
generalforsamling (22. marts 2018) som forklarer baggrunden for
bestyrelsens efterfølgende indstilling. Samt indstillingsteksten som
har været grundlaget for de to ekstraordinære generalforsamlingers
beslutning (29. juni og 16. august 2018) om opløsning af
Partnerskab for Østersøturisme.

Uddrag af formandens beretning på den ordinære generalforsamling d. 22. marts
2018
Vi må konstatere at verden omkring os har udviklet sig siden partnerskabet blev stiftet
tilbage i 2015.
I Region Sjælland har man i 2017 fået et skærpet fokus på turisme som en del af flere
centrale udviklingsområder, og derfor igangsat et turismeforum med fokus på at samle og
styrke indsatsen omkring turisme på Sjælland sammen med nøgleinteressenter,
destinationer og erhvervet.
Det er en proces som har været lang og som har fyldt meget i bestyrelsen, både på møderne
men også mellem møderne.
Fra efteråret 2017 har partnerskabet været repræsenteret i dette forum, ligesom
Partnerskabet og DKNT i samarbejde har leveret et vidensgrundlag til brug for det
fremadrettede arbejde med turismen på Sjælland.
Samtidig er der kommet gang i vækstmotoren, Greater Copenhagen som Sjælland,
Hovedstaden og Skåne er gået sammen om, og som forener en fælles vækstdagsorden på
tværs af metropolregionen.
Der er ingen tvivl om at denne indsats har potentiale til at blive en central vækstmotor for
Sjælland, Hovedstaden og øerne.
Hvilket samtidig betyder en ændring af den virkelighed som også Partnerskabet er en del af.
Der har derfor siden foråret 2017 været en lang række drøftelser i Partnerskabets bestyrelse
omkring eksekvering af partnerskabets rolle, med afsæt i et vækstprogram på tværs af hele
Østersøen.
På trods af at vi med det nuværende vækstprogram har formået at skabe projekter som har
effekter ikke bare på den korte bane men også på den lange.
Så er vores vurdering, at man kan realisere en mere effektiv turismefremmeindsats i den
østlige del af Danmark, ved at gennemføre ændringer, som i højere grad spiller ind i disse
geografiske fokus som gør sig gældende på tværs af Østersøregionen
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Dette skal også ses i lyset af at arbejdet til stadighed har været udfordret grundet en mangel
på naturlig sammenhæng mellem destinationerne indenfor partnerskabet – fra
Sønderjylland i Vest, over Fyn og til Bornholm i Øst. Det har gjort det svært at løse
vækstudfordringen via fælles aktiviteter og identitet på tværs af partnerne og på den måde
bidrage med et essentielt vækstløft.
Derfor har den fælles vilje i partnerskabet i høj grad været begrænset til udviklingen af en
fælles værktøjskasse. Det er ikke nok, der skal mere fokus og mere vækst på bordet. Vi må
derfor i bestyrelsen også tage til efterretning at Partnerskab for Østersøturisme har vist sig
ikke at være så effektivt et instrument som forventet.
Bestyrelsen for Partnerskab for Østersøturisme har på den baggrund drøftet en mulig
afvikling af partnerskabet. Da vi vurderer at mere agile samarbejdsformer, der øger
sammenhængskraften på tværs af nuværende nøgleaktører og strategiske sammenhænge i
højere grad er vejen frem.
Når vi ser på vækstudfordringen for kyst- og naturturismen på Sjælland og øerne skal denne
løses i et tættere samspil med de førnævnte strategier, end den nuværende organisering i et
Partnerskab for Østersøturisme giver mulighed for.
Det er dermed centralt at turismeindsatsen fokuseres omkring fælles indsatsområder, i Vest
har man vestkysten som den naturlige vækstmotor, i Øst er vi ved at skabe en sådan godt
hjulpet på vej af indsatsen ”Greater Copenhagen”.
Selvom fokus i året der gik i høj grad har været på Sjælland og øer, og det ligeledes er her vi
ser nogle særlige muligheder for at fokusere fremad.
Må vi ikke glemme at der er andre stærke destinationer i partnerskabets nuværende
dækningsområde, som også skal sikres i det mere agile samarbejde.
Det forventer vi dog heller ikke bliver et problem, al den stund at de allerede indgår i
projekter med DKNT, og som de fortsat vil gøre fremover, ligesom der bør være en
naturlighed i at bakke op om de samarbejder på tværs af Østersøregionen som vitterligt
giver mening.
Vi mener derfor i bestyrelsen at der skal ske en mere fokuseret indsats som bedre tager
afsæt i den lokale dagsorden i Østersøregionen, og som samtidig understreger at DKNT
fortsat har ansvaret for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark.
Dette har DKNTs bestyrelse også forsikret i de drøftelser vi har haft. DKNT vil fortsat
prioritere partnerskabets geografiske område på minimum samme niveau som hidtil, og
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hertil kommer så mulighed for at styrke indsatsen ved at prioritere en særlig indsats for
Sjælland og øerne.

Indstilling til punkt om opløsning af foreningen Partnerskab for Østersøturisme på
de to ekstraordinære generalforsamlinger (dato)
Det ligger til grund for bestyrelsens beslutning (red: indstilling om at opløse partnerskabet),
at partnerskabet afløses af nye vækstinitiativer med ophæng i det nationale turismesetup,
herunder DKNT, og som samtidig understøtter de nyeste regionale og tværregionale
vækststrategier i partnerskabets geografiske dækningsområde.
I forbindelse med drøftelse af ovenstående forslag, lægger bestyrelsen desuden vægt på at
partnerskabet erstattes med mere agile samarbejdsformer, der øger sammenhængskraften
på tværs af nuværende nøgleaktører og strategiske sammenhænge.
Det kan konkret ske ved, at DKNT tilslutter sig det øgede samarbejde mellem
destinationsorganisationerne på Sjælland og øerne (geografisk område). Det nye samarbejde
bør have til formål i fællesskab, at konkretisere det perfekte match – mellem land og by i
Region Hovedstaden og Region Sjælland. Udgangspunktet er en fælles tro på et uforløst
potentiale. Her kan DKNT være med til at forløse potentialet gennem ambitiøse og konkrete
fremadrettede indsatser. Det er forventningen at dette arbejde kan eksekveres gennem en
fælles udviklingsplan for kyst- og naturturismen på hele Sjælland og øerne (geografisk
område).
Der vil senest ved tidspunktet for endelig beslutning om partnerskabets nedlæggelse blive
fremlagt en procesplan for Udviklingsplanen og interessenternes, herunder regionernes,
kommunernes og destinationsselskabernes, involvering i processen.
Bestyrelsen lægger vægt på at andre stærke destinationer i partnerskabets nuværende
dækningsområde, ikke vil blive glemt fremadrettet. Her er DKNT allerede i dag direkte og
dybt involveret i destinationsudvikling i de berørte destinationer i regi af masterplan for
destinationsudvikling – nemlig via vækstprojekter i særligt prioriterede destinationer, hvor
såvel Bornholm og Fyn er partnere i hver deres vækstprojekt. I sammenhæng med drøftelse
af dette punkt har DKNTs ledelse bekræftet at i forbindelse med udarbejdelse af ny
handlingsplan vil man være særlig opmærksom på det fortsatte arbejde med
destinationsudviklingsindsatser på Fyn, Sønderjylland og Bornholm.
DKNT har således fortsat ansvaret for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark,
og DKNTs bestyrelse vil fortsat prioritere partnerskabets geografiske område på minimum
samme niveau som hidtil.
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3.1

Nedlæggelse af Partnerskabet for Østersøturisme

Referat af anden ekstraordinære generalforsamling i foreningen Partnerskab for
Østersøturisme
Torsdag d. 16. august 2018, kl. 15.00-15.00, Telefonmøde
Deltagere
Sten Knuth, KKR Sjælland
Hans Stavnsager, KKR Syddanmark
Henrik Höhrmann, Dansk Kyst- og Naturturisme
Bodil Sø, Region Sjælland
Kit Claudi, Region Hovedstaden
Kirsten Juni, Bornholms Regionskommune
Pernille Lydolph, Destination Bornholm
--Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme
Rasmus Friis Sørensen, Partnerskab for Østersøturisme

1. Valg af stemmetællere
Generalforsamlingen valgte Rasmus Friis Sørensen og Jens Hausted som stemmetællere
2. Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Jens Hausted som dirigent
3. Opløsning af foreningen Partnerskab for Østersøturisme
Dirigenten gennemgik baggrunden for punktet og orienterede om beslutningen fra seneste
ekstraordinære generalforsamling hvor punktet blev enstemmigt stemt igennem.
Opløsning af foreningen Partnerskab for Østersøturisme blev enstemmigt stemt igennem
4. Eventuelt
Her var der en snak om hvordan den efterfølgende kommunikation af opløsningen skulle
foregå.
Tak for deltagelsen.
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5.1

Siden sidst – Meddelelser fra formandskabet

Afdeling:
Journal nr.:
Dato:

Økonomi og planlægning
18/19454
4. september 2018

Status på de særlige pladser i Region Syddanmark - Status pr 4.
september 2018.
Anmodninger
Antal anmodninger i perioden:
Antal
24
1
2
5
15
1

Total: Antal anmodninger modtaget
Antal afviste uden behandling*
Antal anmodninger tilbagetrukket
Antal ikke indstillede af visitationsforum
Antal indstillet af visitationsforum
Afventer behandling
* borgeren var under 18 år

Antal anmodninger fordelt på henvisningskommune.
Rækkenavne
Assens Kommune
Fåborg-Midtfyn Kommune
Kolding Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerland Kommune
Aabenraa Kommune
Hovedtotal

Antal anmodninger
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
4
24
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Anmodninger fordelt efter borgerens alder
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Under 18 18-24 år 25-30 år 31-35 år 36-40 år 41-45 år

50+

Anmodninger fordelt på køn
Kvinde
Mand
Hovedtotal

29 %
71 %
100 %

Belægning – status pr. 4. september 2018





7 pladser i brug (norm. 15)
0 reserveret plads
8 ledige pladser
7 patienter er udskrevet.

De indlagte kommer overvejende fra botilbud efter § 107, eget hjem eller fra en
psykiatrisk afdeling.
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Siden sidst – Meddelelser fra formandskabet

Dato:
10. august 2018
Udarbejdet af: Psykiatrien i Region Syddanmark og de 22 Syddanske kommuner

Erfaringer og udfordringer ved visitationskriterierne til de særlige
pladser
Den 1.marts 2018 åbnede Region Syddanmark landets første 15 særlige pladser. Regionen har til og
med 10. august 2018 modtaget 23 anmodninger. Status pr. 10. august 2018 er, at 11 patienter er
indlagte på de særlige pladser. Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner vil hermed på
baggrund af vores erfaringer bidrage med input til drøftelsen af ændringer i visitationskravene.
De særlige pladser er ikke omfattet af muligheden for tvangindlæggelser, og det betyder, at borgerne
skal give deres samtykke til at lade sig indlægge. Da målgruppen for de særlige pladser er borgere,
som er svært ramt af psykisk sygdom og i mange tilfælde også af misbrugsproblemer, har det krævet
ekstra dialog og motivation over en længere periode, inden borgeren har givet deres samtykke til at
lade sig indlægge.
Karakteristika for patienter på de særlige pladser
De patienter som er indlagt på de særlige pladser i Vejle er patienter med psykisk sygdom og
udadreagerende adfærd, og flere af dem har også et misbrug. Alle indlagte på nær én enten har haft,
afventer eller har en aktuel dom. Flertallet af de visiterede har lav kognitiv funktionsevne.
Kombinationen af lav kognitiv funktionsevne, misbrug og psykiatrisk diagnose udfordrer kommunerne
og de højt specialiserede døgntilbud og § 85 tilbud, da de meget hurtigt kommer i affekt og bliver
udadreagerende.
Årsager til afvisning af anmodninger
Ud af de 23 anmodninger som Visitationsforum har modtaget er der 5 sager, som ikke er indstillet.
Hovedparten af de sager som ikke er blevet indstillet er med udgangspunkt i;
 kriterierne 1 - Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og
uforudsigelig i sin adfærd og
 kriterie 5 -Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den
pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt.
misbrugsbehandling (Se bilag).
Blot en enkelt sag er afvist på baggrund af et enkelt kriterie. De øvrige sager er det summen af flere
kriterier, der gør at sagerne ikke er indstillet.
Det er overvejende de første indstillinger som er afvist med udgangspunkt i tre eller flere kriterier.
Dette hænger sammen med opstart og forståelsen af målgruppen, herunder visitationskriterierne. Der
er i et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner afholdt en række
informationsmøder og udarbejdet fælles materiale. Dette har medført færre afvisninger og bedre
sagsmateriale.
Fælles for alle sager har været at kriterie 3. særlige sociale problemer har været opfyldt.

Erfaringer fra visitationsprocessen
De foreløbige erfaringer fra visitationsprocessen giver anledning til følgende bemærkninger;
Vedr. kriterie 1 - Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og
uforudsigelig i sin adfærd:
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Det kan med fordel præciseres, hvad der menes med en ”væsentlig fare og uforudsigelighed”. Som
visitationskravene implementeres i Region Syddanmark lægges der vægt på at volden er
uforudsigelig, kvalificeret og aktuel sandsynlige, hvilket blandt andet har medført at borgere ikke er
fremsendt til visitation og at sager er afvist i Visitationsforum. Formålet med oprettelse af pladserne
var blandt andet at forebygge vold. Vi foreslår på den baggrund, at voldelighedskriteriet kan opfyldes
ved, at kommunerne kan beskrive en ændring af borgerens adfærd. Kommunerne har ofte et godt
kendskab til disse borgere og observerer ofte over tid en ændring i en borgers adfærd – de italesætter
vold, samler knive m.m. Denne ændring over tid mener vi, skal være nok til, at borgeren opfylder
visitationskravet om farlighed. På denne måde vil vi kunne forebygge volden.
Vedr. kriterie 5. Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den
pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt.
misbrugsbehandling.
På grund af lav kognitiv funktionsevne er der flere som ikke vil kunne rehabiliteres men blot
habiliteres. Der ønskes en konkretisering af kriteriet – er der krav om rehabilitering eller er habilitering
tilstrækkeligt til at opfylde kriteriet?
Vedr. kriterie 6. Opholdet vurderes, på baggrund af en begrundet formodning, at være egnet til at
forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå
kriminalitet, herunder udøve vold.
Da opholdet er frivilligt og der derfor ikke er tvang udover psykiatrilovens bestemmelser kan denne
være svær at imødekomme. I stedet kan man med fordel ændre teksten i kriteriet ”egnet til at
forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler …:” til ”opholdet formodes at kunne begrænse”.
Generelle problematikker:
Kriminalforsorgen har forespurgt Region Syddanmark om muligheden for alternativ afsoning på de
særlige pladser efter straffuldbyrdelseslovens § 78. Lovteksten i sin nuværende udformning muliggør
at dette kan forekomme. I Syddanmark findes det uhensigtsmæssigt at have patienter til afsoning
samtidig med at der er borgere, som er indlagt frivilligt og ofte på baggrund af en lang
motivationsperiode. Idet man på afsnittet i højere grad ville skulle håndtere åbne og lukkede døre,
restriktioner mm. Dette ville endvidere kunne vanskeliggøre personalets arbejde og gøre det utrygt for
de svage patienter.
Frivillighed versus tvang
I Syddanmark har vi oplevet udfordringer med borgerens informerede samtykke. Vi mener dog ikke at
reglen om informeret samtykke skal fraviges. Borgere, som ikke er motiverede, vil ikke opnå den
ønskede effekt af indlæggelse. I de tilfælde, hvor indlæggelse er nødvendig kan de indlægges på de
ordinære psykiatriske afdelinger jf. psykiatriloven.
Kommentar til bemærkninger til lovforslaget
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget punkt 3.1.3., at patienten skal give informeret samtykke
til opholdet efter de almindelige regler i kapitel 5 i sundhedsloven. Samtidig fremgår i bemærkningerne
til § 42 c, at hvis en patienten ikke vurderes habil til at afgive et informeret samtykke, vil patienten ikke
kunne visiteres til afdelingen. Disse er i strid med hinanden, idet pårørende eller værge kan give
samtykke til behandling på patientens vegne, jf. sundhedslovens § 18, som er i sundhedslovens
kapitel 5. Det bør derfor præciseres, at patienten skal være habil eller alternativt hvilke paragrafer i
sundhedslovens kapitel 5 der ikke er gældende.
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