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KKR SYDDANMARK
Dato:
Sted:

19-06-2018 10:00
Fuglsangcentret,
Søndermarksvej 150
Fredericia

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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Thomas Andresen, Aabenraa
Søren Steen Andersen, Assens
Kasper Olesen, Kerteminde
Jørgen Thøgersen, Vejen
Charlotte Vincent Petersen, Assens
Henrik Rønnow, Haderslev
Holger Grumme Nielsen, Varde
Poul Poulsen, Assens
Bent Iversen, Haderslev
Mikkel Dragmose-Hansen, Middelfart
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Per Michael Hauritz, Haderslev
Tina Agergaard Hansen, Varde
Jack Odgaard, Faaborg-Midtfyn
Frank Schmidt-Hansen, Vejen
Henrik Nielsen, Svendborg
Poul Erik Jensen, Kolding
Sara Nørris, Esbjerg
Karsten Meyer Olesen, Aabenraa
René Dyrberg Jørgensen, Faaborg-Midtfyn
Oluf Lykke Nielsen, Kolding
Cecilie Roed Schultz, Fredericia
Per Bødker Andersen, KL`s Internationale udvalg
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Afbud
Søren Windell, Odense
Jens Ejner Christensen, Vejle
Kasper Olesen, Kerteminde
Søren Heide Lambertsen, Esbjerg
Brian Skov Nielsen, Odense
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde den 19.marts 2018
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Referat fra mødet den 19. marts 2018 kan ses på KKR Syddanmarks hjemmeside – klik her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i KKR
Syddanmark den 19. marts 2018.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte referatet fra den 19. marts.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer
for FGU
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret 2017
"Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen indeholder bl.a. krav
om etablering af en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser
(FGU).
I forlængelse af aftalen gav undervisningsministeren formelt opgaven til
KKR om at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU institutioner/skoler for det kommende udbud af forberedende grunduddannelse. Frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces var den 1. juni
2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
KKR har fået opgaven at indstille placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler efter en lokale proces.
Som grundlag for indstilling af dækningsområder har de syddanske kommuner i seks klynger drøftet elevgrundlag, transportafstande, placering af produktionsskoler/VUC i kommunerne, unge uddannelsesmiljø samt bygningsmassens muligheder. Kommunerne har ligeledes i processen inddraget eksisterende forberedende tilbud/uddannelser samt relevante institutioner på
ungdomsuddannelsesområdet.
KKR Syddanmarks formandskab har den 1. juni 2018 sendt KKR Syddanmarks indstilling til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af institutioner og skoler. KKR Syddanmark indstiller seks dækningsområder og 24-25 skoler. Se Danmarkskortet her.
Kolding, Vejen
Institutionen placeres i Kolding, og skolerne placeres med to i Kolding og to i
Vejen.
Fanø, Esbjerg, Varde
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Institutionen placeres i Esbjerg, og tre skoler placeres i henholdsvis Esbjerg,
Varde og Ribe.
Sønderborg, Haderslev, Tønder, Aabenraa
Institutionen placeres i Sønderborg, og fire skoler placeres i henholdsvis
Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa.
Fredericia, Middelfart, Billund, Vejle
Institutionen placeres i Vejle, og fire-fem skoler placeres i henholdsvis Fredericia, Middelfart, Billund og Vejle.
Odense, Kerteminde, Nordfyns, Assens, Nyborg
Institutionen placeres i Odense, og seks skoler placeres med to i Odense og
en i henholdsvis Kerteminde, Nordfyns, Assens og Nyborg.
Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn
Institutionen placeres i Svendborg. Der etableres tre skoler i henholdsvis
Svendborg, Faaborg og Ringe og arbejdes med forlagt undervisning på Ærø
og Langeland.
Bestyrelser
Næste skridt er nedsættelse af en første bestyrelse for institutionerne. Lov
om institution for forberedende grunduddannelse (FGU), som giver mulighed
for repræsentation i bestyrelsen af alle kommuner i dækningsområdet.
For hver ny institution (med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest
derefter) nedsættes en første bestyrelse med udgangspunkt i sammensætningen for de ordinære bestyrelser.
I perioden indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.
Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

2.2.

Aftale om erhvervsfremme
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Regeringen og Dansk Folkeparti har den 24. maj 2018 indgået en aftale om
et forenklet erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.
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Aftalen betyder, at regionerne ikke længere skal lave selvstændig erhvervsfremme, og at strukturfondsmidler fremover samles under en national er hvervsfremmebestyrelse.
Kommunerne skal fortsat lave lokal erhvervsfremme inden for kommunegrænserne, samt basal 1:1 rådgivning af virksomheder.
De regionale væksthuse erstattes af syv tværkommunale erhvervshuse, som
skal stå for den specialiserede vejledning. Erhvervshusene baseres på de
eksisterende Væksthuse. I Syddanmark placeres to selvstændige erhvervshuse i Odense og Haderslev.
Endelig skal den kommunale turismefremmeindsats fremover samles i 15-25
tværkommunale destinationsselskaber.
Det forventes, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Lovforslaget forventes i høring omkring 1. juli 2018.
Den politiske aftale rummer en række nye opgaver for KKR.
Aftalen kan ses her: Politisk aftale om nyt erhvervsfremmesystem.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter aftalens konsekvens for Syddanmark.
Sagsfremstilling
Erhvervshuse
Erhvervshusene skal gøre ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af
vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder. Erhvervshusene
skal samtidig samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Ligesom højt specialiserede statslige ordninger inden
for eksport, innovation og kapitalformidling vil også være tilgængelige via
Erhvervshusene, så disse virksomhedsrettede ydelser nu får lokale indgange.
Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale Vækstfora
og Danmarks Vækstråd.
Som konsekvens afskæres regionerne ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og
finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag.
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Digital platform
Der etableres en digital erhvervsfremmeplatform med adgang til information,
vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v. Platformen lanceres medio 2019.
Lokal erhvervsudvikling
Kommunerne kan fortsat arbejde med lokal udvikling, men kommunale indsatser, der går ud over kommunegrænserne, skal fremover varetages inden
for rammerne af den samlede erhvervsfremmestrategi for den decentrale
indsats. Det gælder bl.a. indsatser om digitalisering, ny teknologi og klynger.
Turismefremmeindsats
Den kommunale turismefremmeindsats søges samlet i 15-25 destinationsselskaber. Det betyder, at turismefremmeindsats i højere grad sker i samarbejde mellem flere kommuner.
Problemstillinger i overgangen til nyt erhvervsfremmesystem.
I overgangen til et nye erhvervsfremmesystem vil der som opfølgning på den
politiske aftale være en række problemstillinger:
– Overgangen fra væksthuse til erhvervshuse. I forhold til erhvervshusene
skal KKR varetage en central rolle, som i Væksthusene i dag. KKR skal
indgå resultatkontrakt med erhvervshusene samt udpege kommunale og
virksomhedsrepræsentanter til de regionale erhvervshuse.
– Håndteringen af de områder, hvor regionerne har medfinansieret eksempelvis EU kontorer. Regionerne vil ikke fremover have udviklingsmidler til
dette. Disse midler overgår til staten.
– Forberede den første resultatkontrakt mellem KKR og erhvervshusene.
Dette kommer bl.a. til at ske med afsæt i en rammeaftale mellem regeringen og KL om arbejdsdelingen mellem erhvervshuse og de enkelte kommuner. Arbejdet med rammeaftalen starter efter økonomiforhandlingerne.
– Proces i forhold til konsolidering af 15-25 turismedestination selskaber på
landsplan, og som skal søges færdig inden udgangen af 2020. Der vil
fortsat være mulighed for at tilbyde turistservice lokalt. I den forbindelse
etableres der en destinationsudviklingspulje øremærket lokale og tværgående turismeprojekter, som kun kan søges af destinationsselskaber.
Omprioritering af en del af de kommunale midler fra erhvervsindsatsen
Som en del af aftalen skal en del af de kommunale midler fra erhvervsindsatsen omprioriteres. Op til 180 mio. kr. årligt skal omprioriteres til de 7 nye
tværkommunale erhvervshuse, hvoraf ca. 105 mio. kr. vil være de midler,
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kommunerne i dag overfører til væksthusene. Der skal også omprioriteres
25 mio. kr. årligt til den digitale erhvervsfremmeplatform, som tilknyttes
virk.dk. Endelig skal der frigøres op til 100 mio. kr. årligt til borgernær velfærd i kommunerne.
Den videre proces
KL er i dialog med Erhvervsministeriet om implementering af aftalen/loven
og afklaring problemstillingerne. KL vil bistå i processerne i tæt samarbejde
med KKR. Sagen tages op igen på KKR mødet i september.
Beslutning
KKR Syddanmark drøftede punktet og pegede på en række væsentlige opmærksomhedspunkter:
– Forsat vilkår for stærkt samarbejde på tværs af regionen
– Der er behov for maksimal handlefrihed indenfor den aftalesatte ramme.
Erhvervshusene skal have brede rammer for at agere
– Samarbejde og koordinering mellem erhvervshusene er væsentlig
– Opmærksomhed på skillelinje mellem erhvervshusene, Business regions
og den lokale erhvervsservice. Undgå overlap mellem tilbud
– Plads til lokal bevægelsesfrihed
– De syddanske klyngers position i den nationale dagsorden
– Kommunegrænser skal ikke være afgørende for udformningen af turismedestinationer
– Sikring af fællesfinansierede tiltag eksempelvis EU-kontoret
– Sikring af analysekapacitet
– Den kommunale erhvervsservice fortsat består af en bred palette af tilbud

2.3.

Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
SF´s gruppe i KKR Syddanmark har bedt om, at KKR Syddanmark drøfter
Ankestyrelsens omgørelser af kommunale afgørelser i sager på socialområdet, handicapområdet og voksenhandicapområdet.
Souschef Winni Juul Sørensen fra Ankestyrelsen deltager på mødet med et
oplæg, og samtidig vil KKR medlem Bent Iversen, Haderslev kommune og
KKR medlem Poul Poulsen (erstattet af Søren Steen Andersen på grund af
sygdom), Assens kommune bidrage med lokale erfaringer.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter omgørelser af kommunale afgørelser ud fra Ankestyrelsens oplæg samt indspark fra to kommuner.
Sagsfremstilling
Ankestyrelsen deltager i mødet med et oplæg om, hvor kommunerne efter
Ankestyrelsens opfattelse træffer forkerte afgørelser. Er der nogen typiske
karakteristika på disse afgørelser? Samt gode råd til, hvordan kommunerne
kan forbedre kvaliteten i afgørelserne.
./.

Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 ses i bilaget. Her
kan indkomne og afgjorte sager ses fordelt på lovområder.
KL har sammen med staten arbejdet med en analyse af, hvordan ankesystemet inden for udvalgte bestemmelser i serviceloven påvirker kommunernes handlerum og mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret, forebyggende og rehabiliterende indsats for borgeren. I forbindelse med det arbejde forsøgte KL, at lave en samlet opgørelse over kommunernes afgørelser. Det var imidlertid ikke muligt, at skabe dette overblik blandt andet på
grund af forskelle i opgørelser og i kategorisering af sager.
Analysen viser, at der er potentiale for at styrke området til gavn for borgerne gennem en række initiativer målrettet Ankestyrelsen, kommunerne og de
lovgivningsmæssige rammer. Det fremgår derfor af økonomiaftalen 2019 at
der skal arbejdes med:
– Tiltag rettet mod de lovgivningsmæssige rammer
– Tiltag til styrkelse af Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed
mv.
– Tiltag til styrkelse af den kommunale sags- og klagesagsbehandling
Analysen er endnu ikke færdig.
Beslutning
KKR Syddanmark drøftede punktet med afsæt i oplæg fra Ankestyrelsen
samt Haderslev og Assens kommuner.
Opmærksomhed på at hjemviste sager ikke er afviste sager, men sager som
mangler oplysninger.
Tydelig kommunikation er en fælles opgave, således omverdenen opnår
klarhed omkring sager og sagsgange.
Der er brug for at Ankestyrelsen også har fokus på børnesocial faglighed og
ikke blot den juridiske faglighed. Dermed opnås et bredere fagligt blik i
sagsbehandlingen.
Der er kommunal opmærksomhed på at styrke indsatsen.
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2.4.

Røgfri fremtid
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
På mødet i Kommunekontaktudvalget KKU den 20. april 2018 blev de deltagende borgmestre enige om at følge Region Syddanmarks opbakning om
det nationale partnerskab Røgfri Fremtid. Kommunerne og Region Syddanmark vil i partnerskabet særligt arbejde på en styrket indsats for at nedbringe andelen af unge rygere.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark 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 ryge start og hjælp til rygestop.
Alle syddanske kommuner har rygestoptilbud og arbejder med at forebygge
børn og unges rygestart. Imidlertid viser den nye sundhedsprofil for Region
Syddanmark, at flere unge begynder at ryge.
Røgfri fremtid – et nationalt partnerskab
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.
Røgfri fremtid engagerer aktører i et bredt partnerskab, og målet for partnerskabet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om et røgfrit
samfund. 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 ansvar
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.
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Røgfri fremtid i Region Syddanmark
Region Syddanmark og fire syddanske kommuner er allerede partnere i
Røgfri fremtid (Esbjerg, Kolding, Middelfart og Odense), og flere kommuner
arbejder aktivt på at blive partnere se kortet her:
https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/5/7125 /1519910111/ko
mmunekort.pdf

Beslutning
KKR Syddanmark var enige om at anbefale kommunerne at overveje partnerskabet.
Der er ikke rygestoptilbud i Vejen kommune (præcisering til sagsfremstillingen).

2.5.

Status på de særlige psykiatripladser
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
15 særlige psykiatripladser åbnede den 1. marts 2018 i Vejle. Status for antal indlagte var den 7. juni 2018 syv indlagte borgere og to reserverede
pladser. Der arbejdes fortsat på at få relevante borgere ind på de særlige
pladser. Det er erfaringen, at der dels ikke er så mange borgere i målgruppen og dels at borgere i målgruppen ikke ønsker en visitering til de særlige
pladser.
KKR Syddanmarks formandskab har i den forbindelse i et brev til KL bemærket, at der er brug for et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.
Social- og Sundhedsudvalget i Kolding har i et brev til KKR Syddanmark peget på behovet for at ændre kriterierne samt tilpasse antal pladser til behovet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter situationen omkring de særlige
pladser herunder henvendelsen fra Kolding kommune.
Sagsfremstilling
Visitation af borgere tager tid
De særlige psykiatripladser er ikke omfattet af tvang, og det betyder, at borgerne skal give fuld samtykke til indlæggelse. Da målgruppen er borgere,
som er ramt af svært psykisk sygdom og misbrugsproblemer, tager det tid
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og kræver ekstra dialog og motivation over en længere periode, inden borgeren giver sit samtykke til at lade sig indlægge.
I økonomiaftalerne 19 med såvel kommuner og regioner fremgår det, at Regeringen vil tage initiativ til at drøfte justering af visitationskriterierne med
satspuljepartierne med henblik på justeringer, så visitationen ikke begrænses unødigt.
Behov for pladser
På socialområdet er der tradition for, at behov mødes med det rigtige antal
pladser, og at antallet af pladser reguleres via Rammeaftalerne. Her er der
mulighed for, at afpasse kommunernes behov for pladser på såvel kort som
lang sigt.
./.

KKR Syddanmarks formandskab har i en henvendelse til KL opfordret til, at
tilpasningen af psykiatripladserne varetages i et samarbejde mellem kommuner og regioner, således at behovet mødes med det rigtige antal pladser.
Samtidig gøres i henvendelsen opmærksom på, at de kommunale udgif ter til
de særlige pladser er meget høje, når der er mange tomme pladser. De
kommuner, som har indskrevet patienter har således ofte en tredobbelt udgift, idet de skal betale for:
–

Den visiterede særlige psykiatriplads.

–

Tomme pladser på de særlige psykiatripladser.

–

Borgerens bolig/botilbud.

Der er fra central side lagt op til, at kommunerne kan opsige borgerens
botilbud. I realiteten er det ofte ikke muligt, idet indlæggelsen er frivillig og
borgeren dermed kan forlade den særlige psykiatripladser, når han/hun vil,
hvorved kommunen skal have en plads klar til borgeren.
Henvendelse fra social- og sundhedsudvalget i Kolding
./.

Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune har rettet henvendelse til
KKR Syddanmark for at få KKR Syddanmark til at arbejde for at ændre den
lovgivningsmæssige fastsættelse af kriterier for visitering til de særlige psykiatri pladser. Samtidig opfordrer Social- og Sundhedsudvalget KKR Syddanmark til at arbejde for, at antallet af særlige psykiatriske pladser tilpasse
således, at behovet mødes med det rigtige antal pladser i Syddanmark.
Etablering af pladser i Esbjerg
Efter planen skal der etableres 17 særlige psykiatripladser i Esbjerg i efteråret 2018. På mødet i Kommunekontaktudvalget KKU orienterede Regions rådsformand Stephanie Lose om, at der forventes en politisk beslutning om
de resterende pladser i september 2018.
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Beslutning
KKR Syddanmark drøftede punktet. Der sendes svar til Kolding kommune
om, at der i regi af økonomiaftalen ses på visitationskriterierne og a t såvel
kommuner som KL følger pladsanvendelsen tæt.
KL´s socialudvalg presser ligeledes på for at få udbud til at svare til efterspørgsel.

2.6.

Børnehus Syd Status 2017
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og
på det almene ældreboligområde (§10 stk. 3) skal kommuner og region årligt
drøfte aktiviteter i og drift af børnehuset i regionen. Socialdirektørforum har
på møde i maj drøftet dette, og der gives hermed en orientering t il KKR
Syddanmark.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Børnehus Syd er et tilbud til børn i alderen 0 til og med 17 år, der har været
udsat for seksuelle eller voldelige overgreb. Børnehus Syd har afdelinger i
Esbjerg og Odense. Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod
børn eller unge fra 0 til og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at
et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal kommunen benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse.
I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og
tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan
være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er. at børn der ha r været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét børnevenligt sted.
En gang årligt deltager leder af Børnehus Syd Ditte Askerod på møde i Socialdirektørforum for at give en status på aktiviteter og drift det seneste år.
Ditte Askerod gjorde på mødet opmærksom på, at kommunerne ikke altid
sørger for at der i regi af Børnehuset foretages en udredning af børnene.
Det kan der være flere årsager til, men Børnehus Syd understregede, at de
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altid anbefaler en udredning af børnene. Antallet af sager, hvor der ikke foretages udredning af børnene i regi af Børnehus Syd, varierer mellem kommunerne.
./.

Børnehus Syd tager på kommunerunde i kommunerne, og vil i den forbindelse medtage de konkrete tal for den enkelte kommune. Bilaget viser en
oversigt med kommunernes brug af Børnehus Syd i 2017 angivet ved
Kommune 1, Kommune 2, Kommune 3 osv.
Socialdirektørforum følger efter kommunerunden op på årsager til, at ikke alle børnene udredes i regi Børnehus Syd.
Et andet opmærksomhedspunkt er antal videoafhøringer, som ikke bliver til
en børnehussag. Antal videoafhøringer, der ikke bliver til en børnehussag,
varierer mellem kommunerne. Det bør overvejes, om der er nogle af disse
sager, der bør sendes videre til Børnehus Syd.
Ditte Askerod oplever et rigtigt godt samarbejde med kommunerne, og at
sagerne er godt oplyste, når de kommer til Børnehus Syd.
Forespørgsel fra KKR Syddanmark
KKR Syddanmark har tidligere efterspurgt årsager til, at Børnehus Syd har
en del flere henvendelser end de øvrige børnehuse i landet.
Ditte Askerod nævner følgende årsager til denne forskel:
– Kommunerne har haft øget opmærksomhed grundet mediesager
– Børnehus Syd har fra start været meget opmærksom på at skabe synlighed omkring Børnehusets funktion og opgaver. Børnehus Syd har derfor
fra start haft flere sager end i det øvrige regioner.

./.

Bilaget uddyber dette.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

2.7.

Socialtilsyn Syd årsrapport 2017 og finansieringsbehov
2019
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Socialtilsyn Syd har udarbejdet årsrapport for 2017 samt notat om finansie ringsbehov for 2019. Notatet har været behandlet i Økonomiudvalget i Faa-
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borg-Midtfyn Kommune. Takstgrundlaget aftales mellem styrelsen og tilsynene. Kompetencen i forhold til at godkende økonomien omkring tilsynet er
lovgivningsmæssigt placeret hos tilsynskommunen - altså Faaborg-Midtfyn.
Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2019 være
52,6 mio. kr. Der er efterfølgende indarbejdet en rammereduktion/effektivisering på to pct. af finansieringsbehovet, som er Socialtilsyn
Syds bidrag til at realisere det generelle omprioriteringsbidrag.
./.

Finansieringsbehovet for 2019 er inklusiv effektiviseringen på 51,6 mio. kr.
Dette beløb er fordelt på 27,2 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,4 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.
Der er fire takstkategorier, og for alle fire gælder det, at taksten vil være lavere i 2019, end den er i 2018.
I forhold til 2018 betyder finansieringsbehovet for 2019, at tilsynet med ple jefamilieområdet stiger med 0,3 pct. pr. plejefamilie. Stigningen skyldes, at
der er færre plejefamilier og færre nye godkendelser til at dække de faste
omkostninger.
Socialtilsyn Syds årsrapport 2017 kan ses her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
KKR Syddanmark drøftede punktet. Der var enighed om, at der er behov for
at se tilsynsmodellen efter med henblik på at opnå en optimal model for opgaveløsningen. Dette med afsæt i den række af sager, der har været i forbindelse med tilsynsopgaven, herunder en konkret kommunal sag.

2.8.

Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Rammeaftalen er lavet i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt hos Regionsrådet.
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Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien har som formål at fastsætte, hvilke tilbudstyper, temaer og
målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver).
Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer,
som skal indgå i strategien.
Styringsaftalen har som formål at lægge rammerne for kapacitets - og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes
køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet Rammeaftalen 2019-2020 på
møde den 6. juni 2018 og kan anbefale, at KKR Syddanmark godkender
Rammeaftalen og sender den med anbefaling til godkendelse i de enkelte
kommuner og region i Syddanmark. Aftalen skal være godkendt senest den
15. oktober 2018.
Rammeaftalen har hidtil været 1-årig, men vil fra 2019 være 2-årig. Rammeaftalen og tilhørende bilag kan ses her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender rammeaftalen 2019-2020 og
sender den til godkendelse hos kommuner og region.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på
tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Nærværende rammeaftale gælder for 2019–2020. Rammeaftalen beskriver
bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes, og hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.
Der er i Rammeaftalen for 2019-2020 lagt vægt på at fortsætte de aktiviteter
og projekter, som allerede er iværksat i 2018.
Rammeaftale for 2019-2020 fortsætter dermed fokus på tre områder:
– Øget fokus på effekt
– Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv
del af samfundet
– Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.
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Der er sket en stor udvikling på socialområdet de seneste år. Det er vigtigt,
at medarbejderne har en stærk faglighed, samtidigt er det vigtigt, at medarbejderne kan skabe sammenhæng og bygge bro på tværs af sektorer og
fagligheder. Det indebærer en øget bevidsthed om egne fagkompetencer og
viden om andres kompetencer, så der sker koordination og skabes sammenhæng.
Der vil derfor i aftalen for 2019-2020 være fokus på det tværsektorielle samarbejde med henblik på gode sektorovergange for borgerne og på hvordan
vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.
At der kun er tale om få ændringer i Rammeaftalen i forhold til forrige aftale
skyldes bl.a., at der afventes resultatet af "Analyse af Rammeaftalesamarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark". Resultatet af analysen kan betyde større ændringer i regi af rammeaftalen, som der således
kan tages højde for i næste rammeaftale.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte rammeaftalen 2019-2020 og sender den til
godkendelse hos kommuner og region.

2.9.

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget
2019 for Fælleskommunalt socialsekretariat
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2017.
Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst i løbet af året.
Endvidere fremgår årsregnskab for 2017.

./.

Én gang om året godkendes en årsrapport fra det forgangne år samt budgettet for det kommende år, mens regnskabet for det forgangne tages til efterretning.
Socialdirektørforum og kommunaldirektørkredsen har godkendt budget
2019, årsrapporten for 2017 og taget regnskabet 2017 til efterretning.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark godkender budget 2019, årsrapporten for
2017 og tager regnskabet 2017 til efterretning.
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Sagsfremstilling
Det fælleskommunale socialsekretariat er nedsat og finansieret af de 22
kommuner i Syddanmark. Den primære opgave er at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på socialområdet, og særligt at udarbejde
den nu 2-årige Rammeaftale (Styringsaftale og Udviklingsstrategi).
Regnskabet for 2017 viser et opsamlet overskud på 3.477.165 kr. Målet er,
at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et
begrænset overskud til udviklingsaktiviteter.
Som konsekvens af at sekretariatet ikke skal opbygge formue, har Socialdirektørforum besluttet, at den kommunale betaling til Fælleskommunalt socialsekretariat i 2019 nedsættes til 2. mio. kr. Se vedlagte forslag til budget.
Dette giver en kommunebetaling på 1,6383 kr. pr. indbygger.
Beslutning
KKR Syddanmark godkendte budget 2019, årsrapporten for 2017 og tog
regnskabet 2017 til efterretning. Der ønskes en vurdering af muligheden for
at nedsætte kommunebetalingen yderligere, således der ikke fortsat bopbygges en formue.

2.10.

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2017, budget
2019 for Fælleskommunalt sundhedssekretariat
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for
2017. Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst i løbet af
året. Endvidere fremgår årsregnskab for 2017.

./.

Én gang om året godkendes en årsrapport fra det forgangne år samt budgettet for det kommende år, mens regnskabet for det forgangne tages til efterretning.
Sundhedsstrategiskforum og kommunaldirektørkredsen har godkendt budget
2019, årsrapporten for 2017 og taget regnskabet 2017 til efterretning.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark godkender budget 2019, årsrapporten for
2017 og tager regnskabet 2017 til efterretning.
Sagsfremstilling
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Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for
2017, der indeholder en kort gennemgang af de opgaver, sekretariatet har
løst i 2017. Endvidere fremgår årsregnskabet for 2017. Ligesom forslag til
budget for 2019 er vedlagt.
Regnskab 2017
Regnskabet for 2017 viser udgifter på i alt 1.480.427 kr. i 2017, hvilket giver
et samlet overskud på 672.684 kr..
Beslutning
KKR Syddanmark godkendte budget 2019, årsrapporten for 2017 og tog
regnskabet 2017 til efterretning.

2.11.

SOSU og PAU dimensionering 2019
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Den nuværende SOSU/PAU dimensioneringsaftale mellem KL, LO, Danske
Regioner og staten udløber i 2018. Forhandlingerne om en ny aftale har afventet overenskomstforhandlingerne.
KL lægger vægt på, at en ny dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne skal sikre større kontinuitet og sammenhæng til behovet for
arbejdskraft jf. rekrutteringsudfordringerne på området, hvilket taler for en ny
flerårig aftale. Dette forventes tidligst at kunne indgås i efteråret.
Der er imidlertid brug for en hurtig proces om 2019 af hensyn til kommunernes budgetlægning og skolernes planlægning. Det er i den forbindelse aftalt
med FOA, at KL vil søge at øge dimensioneringen allerede fra 2019. Såfremt dette ikke er muligt, videreføres det eksisterende dimensioneringsniveau.

./.

Kredsen af kommunaldirektører kan bakke op om en flerårig dimensionering,
samt at KKR Syddanmark godkender den dimensionering, der fremgår af bilaget.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– Godkender dimensioneringen i 2019 for SOSU/PAU
– Giver en tilbagemelding til KL på de flerårige forventninger til både PAU
og SOSU med henblik på forhandlingerne om den flerårige dimensionering.
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Sagsfremstilling
2019 dimensioneringen (SOSU)
Kommunerne har meldt tilbage at der samlet set ønskes at dimensione ringsniveauet for 2019 øges med fire SSH elever og ca. 32 SSA elever. Der
er en bred opbakning til en flerårig aftale.
Optaget på SOSU-assistentuddannelsen vil fortsat være betinget af, at regionerne stiller praktik til rådighed. KL rejser spørgsmålet herom med Danske
Regioner. Dette gælder også i det tilfælde, at KKR allerede fra 2019 finder
behov for at øge assistentdimensioneringen.
Rekrutteringsinitiativer
Set i lyset af rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet,
samt de af- og tilgangsprognoser fra plejepersonalet på området, er det helt
afgørende, at der sikres en stabil rekruttering til de to SOSU -uddannelser de
kommende år.
KL og FOA har derfor, i forbindelse med OK18, aftalt en række initiativer,
der parallelt med en ny dimensioneringsaftale peger fremad og skal sikre en
stabil tilgang til uddannelserne. KL vil orientere særskilt herom.
Det aftalte omfatter bl.a. et initiativ, der sigter på 1) at få flere til at gennemføre uddannelserne og 2) et initiativ der sigter på, at både voksne med erfaring og de unge, der har gennemført grundforløb, kan blive uddannet, med
henblik på at modvirke tendenser til flaskehalse i forbindelse med optag,
som der ses nogle steder i landet.
Herudover er der aftalt et decideret kampagnespor, som skal udrulles i sa marbejde med Social- og Sundhedsskolerne. Kampagnesporet skal aftales
nærmere, men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet er, at det
skal kunne supplere lokale initiativer og rette sig mod både unge og voksne.
Der vil i tilrettelæggelsen således være behov for at kunne trække på viden
fra både folkeskoleområdet, ungdommens uddannelsesvejledning og beskæftigelsesområdet.
2019 dimensioneringen (PAU)
I den politiske dimensioneringsaftale fra 2016, er minimumsniveauet for antallet af praktikpladser til den pædagogiske assistentuddannelse (for både
unge og voksne) fastsat til 700.
Kommunerne blev i 2017 bedt om selv at fastsætte dimensioneringsniveauet
for 2018. De fem KKR tiltrådte i 2017 en samlet dimensionering på ca. 1.000
praktikpladser, altså godt 300 over det politisk aftalte niveau. Dette vil være
udgangspunktet for KL i forhold til en 2019 dimensionering. De syddanske
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kommuner ønsker at fastholde dimensioneringen i 2019 bortset fra Odense
kommune, der ønsker at øge med fem PAU elever.
Økonomi
Praktikvirksomheden skal betale løn til eleven i praktikperioden samt under
skoleophold. Praktikvirksomheden modtager delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Det er forudsat, at elevernes løn modsvares af deres arbejdsværdi under
praktikken. Det er med andre ord forudsat, at de indgår i arbejdspladsens
normering med en andel timer svarende til deres lønudgift. Forudsætningen
er derfor, at kommunen ikke har ekstra udgifter i forbindelse med oplæring
af elever.
Forudsætningen hviler på den samlede praktiktid, hvorfor arbejds værdien
kan være hhv. mindre i starten af uddannelsen og større i slutningen. Ligeledes er det forudsat, at vejledning og administration også dækkes af elevernes arbejdsværdi.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at godkende dimensioneringen i 2019 for
SOSU/PAU samt give en tilbagemelding til KL på de flerårige forventninger
til både PAU og SOSU med henblik på forhandlingerne om den flerårige dimensionering.
Der opleves rekrutteringsudfordringer på området, hvorfor det er vigtigt at
sætte fokus på uddannelsesmulighederne heri.

2.12.

Specialuddannelse i borgernær sygepleje
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
På sidste møde i KKR Syddanmark blev der orienteret om den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje. Uddannelsen bliver udbudt 1. december
2018 og er målrettet sygeplejersker ansat i kommunerne og i mindre grad
almen praksis.
Her følger en orientering om den nye uddannelse samt om håndtering af opgaver i forbindelse med uddannelsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Ankerkommune
Odense Kommune varetager opgaven som ankerkommune og håndterer de
opgaver, der kobles til funktionen herunder tværkommunal planlægning og
koordinering af specialuddannelsen.
Det er opgaver som eksempelvis:
– Behov for uddannelsespladser fra kommunerne herunder koordinering
– Etablering af et fagligt netværk/tovholdergruppe
– Koordinering og opsamling af erfaring.
Dimensionering
Behovet for specialuddannede sygeplejersker forventes på landsplan at være 1.000 sygeplejersker inden for en 4 årig periode. Kommuner ne er bedt
om at give et bud på, hvor mange sygeplejersker kommunerne vil sende afsted på specialuddannelsen til det første hold, der udbydes 1. december
2018, og til det andet hold, der udbydes i 2019. Der er deadline for denne
tilbagemelding 30. juni.
Nye kompetencer
Sygeplejersker, der har gennemgået uddannelsen, opnår følgende kompetencer:
– Varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb f.eks. til
borgere med kroniske sygdomme, multiple somatiske eller psykiatriske
sygdomme, demens m.v.
– Omsætte disse kompetencer til praksisnært klinisk arbejde i samarbejde
med kollegaer med samme - og anden faglig baggrund
– Lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering heraf
– Fungere som en faglig ressourceperson – både i egen organisation og på
tværs af sektorgrænser og faggrupper.
Rammerne om specialuddannelsen – længde, pris osv.
Specialuddannelsen varer 40 uger, seks uger er praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitution fordelt over en række moduler. De resterende 34 uger er klinisk uddannelse på eget ansættelsessted med kortere klinikker på fx hospitaler. Der vil i mindre omfang være teoretiske elementer integreret i de kliniske perioder.
Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne. Det forventes, at den udbydes på fem lokaliteter i landet svarende til de fem KKR'er.
Uddannelsen udbydes første gang 1. december 2018.
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Den teoretiske del af specialuddannelsen koster 55.000 kr. per studerende.
Hertil kommer derudover kommunale udgifter til klinisk vejledning, ekstern
klinik og vikardækning.
Økonomi
I perioden 2016 til 2018 er der i den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter (DÆMP) afsat samlet 125 mio. kr. (heraf 35 mio.kr. i 2018)
til kompetenceløft generelt, dog ikke alene til specialuddannelsen. I ØA19 er
det aftalt at der i 2018 tilføres 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige
kompetencer i kommunerne.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

2.13.

Fordeling af flygtninge 2019
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Udlændingestyrelsen har i april 2018 orienteret KKR Syddanmark om forventningen til antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne i
2019. Landstallet er fastsat til 1.000 personer. Udlændingestyrelsen har
fastsat fordeling af flygtninge mellem regionerne i 2019.
De syddanske kommuner skal modtage 260 flygtninge i 2019. KKR Syddanmark skal senest 10. september 2018 meddele Udlændingestyrelsen,
hvorvidt kommunerne i Syddanmark selv ønsker at indgå aftale om fordeling
af flygtninge, eller følger Udlændingestyrelsens beregnede kvoter.

./.

Oversigten kan ses i bilaget.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark følger Udlændingestyrelsens beregning
for fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2019.
Sagsfremstilling
Det følger af Integrationsloven §6, at Udlændingestyrelsen hvert år senest d.
1. maj skal udmelde det forventede landstal for flygtninge, som forventes at
få opholdstilladelse i det kommende år.
Styrelsen har den 26. april 2018 meddelt, at der forventes 1.000 flygtninge i
2019.
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Fordelingen på regioner ses i tabellen.
Region

Antal 2019

Hovedstaden

288

Sjælland

125

Syddanmark

260

Midtjylland

250

Nordjylland
Total (landstal)

77
1.000

Det forventede flygtningetal for kommunerne i KKR Syddanmark er dermed
260 personer i 2019.
Hvis KKR Syddanmark følger Udlændingestyrelsens kvoter, vil fordelingen
af flygtninge mellem kommunerne blive, som tabellen nedenfor viser.
Kommune

Antal 2019

Middelfart

6

Assens

16

Faaborg-Midtfyn

32

Kerteminde

1

Nyborg

15

Odense

20

Svendborg

0

Nordfyns

0

Langeland

0

Ærø

3

Haderslev

25

Billund

12

Sønderborg

12

Tønder

11

Esbjerg

31

Fanø

0

Varde

12

Vejen

10

Aabenraa

24

Fredericia

0

Kolding

2

Vejle
Samlet

28
260

Udlændingestyrelsens beregning af kvoter
Den tidligere proces med drøftelse af regionskvoterne i KKR'erne med henblik på at lave frivillige aftaler om fordeling af flygtninge mellem regionerne
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er afskaffet, da processen ikke førte til en anden fordeling end den, der var
fastsat af Udlændingestyrelsen. Kommunerne har dog stadig mulighed for at
indgå frivillige aftaler med hinanden om fordeling af flygtninge.
Udlændingestyrelsen har beregnet kvoter for hver region og hver kommune
ud fra gældende kriterier, som er:
– Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar
– Kommunens andel af indvandrere og flygtninge med ikke-vestlig oprindelse i de enkelte kommuner pr. 1. januar. Dog er arbejdstagere, studerende, forskere og au pairs ikke taget med i beregningen
– Antallet af familiesammenførte til flygtninge bosat i kommunen.
En af grundene til de tilsyneladende mærkelige forhold mellem antal flygtninge på kvoten og kommunens størrelse, er at familiesammenførte til flygtninge fratrækkes en til en på kommende års kvote.
./.

Beregningsmodellen kan ses i bilaget.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at følge Udlændingestyrelsens beregning for
fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2019.

2.14.

Fordeling af flygtninge 2018
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Der er sket en ændring af landstallet, samt regions- og kommunekvoterne
for 2018 i forhold til fordeling af flygtninge. Landstallet er ændret til 1.000
flygtninge mod tidligere 3.000 flygtninge.

./.

Det har tidligere været udmeldt at de syddanske kommune skulle modtage
303. Dette tal er nu ændret til 102. Fordelingen på kommuneniveau kan ses
i bilaget.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.
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3.

Udpegninger

3.1.

Udpegning til repræsentantskabet for TV Syd
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
KKR Syddanmark har tidligere udpeget tre repræsentanter, men er stødt ind
i en udfordring omkring TV Syds repræsentantskab.
I TV Syds vedtægter §8 fremgår det: For at sikre en ønsket, geografisk
spredning i repræsentantskabets sammensætning, er der oprettet tre valgområder baseret på følgende kommuner:
Område Vest: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.
Område Syd: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.
Område Øst: Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Nr. Snede
delen af Ikast/Brande.
KKR Syddanmark har imidlertid udpeget følgende, som alle tre dækker det
samme geografiske område nemlig Vest
Niels Christiansen, Varde, det konservative folkeparti
Holger Grumme Nielsen, Varde, Radikale Venstre
Steen Holm Jensen, Varde Liberal Alliance
Det er aftalt med de udpegede, at der trækkes lod blandt de tre udpegede
om, hvem der fastholder pladsen i repræsentantskabet. Efterfølgende s kal
der udpeges to yderligere svarende til krav i vedtægterne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– Foretager en lodtrækning blandt de tre udpegede
– Sørger for at der udpeges yderligere to repræsentanter svarende til krav i
vedtægterne.

Beslutning
KKR Syddanmark foretog lodtrækning om pladserne i TV Syds repræsentantskab:
Holger Grumme Nielsen (B), Varde skal repræsentere område Vest.
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Et byrådsmedlem fra de konservative skal repræsentere område Syd.
Et byrådsmedlem fra liberal alliance skal repræsentere område Øst.
Kriterierne fra TV Syd skrives ind i materialet til næste konstituering.

3.2.

Nye medlemmer i KKR Syddanmark
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Byrådsmedlem Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart, har valgt at forlade DF og
blive løsgænger i Middelfart byråd, hvilket medfører en ændring i KKR Syddanmarks sammensætning:
– Jack Odgaard (O) Faaborg-Midtfyn overtager pladsen i KKR Syddanmark
og ny suppleant er Anne Møllegaard Mortensen (O), Faaborg-Midtfyn.
Byrådsmedlem Jens Munk (O) Svendborg, har valgt at forlade DF og blive
løsgænger i Svendborg byråd, hvilket medfører en ændring i KKR Syddanmarks sammensætning:
– René Dyrberg Jørgensen (O) Faaborg-Midtfyn, overtager pladsen i KKR
Syddanmark og ny suppleant er Åge H. Priisholm (O), Faaborg-Midtfyn.
Byrådsmedlem Christian Haugk (A) Kolding er trådt ud af Kolding Byråd og
dermed også KKR Syddanmark.
– Poul Erik Jensen (A) Kolding overtager pladsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender denne ændring.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte ændringen.

3.3.

Nyt medlem i KKR Syddanmarks forretningsudvalg
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Byrådsmedlem Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart, har valgt at forlade DF og
blive løsgænger i Middelfart byråd, hvilket medfører Anni B. Tyrrestrup træ-
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der ud af KKR Syddanmarks forretningsudvalg og erstattes af Per Michael
Hauritz (O), Haderslev.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender ændringen.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte ændringen.

3.4.

Nyt medlem i Samarbejdsudvalget for kiropraktik
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Byrådsmedlem Jens Munk (O) Svendborg, har valgt at forlade DF og blive
løsgænger i Svendborg byråd, hvilket medfører at Jens Munk træder ud af
Samarbejdsudvalget for kiropraktik og erstattes af Jack Odgaard, (O) Faaborg-Midtfyn.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender ændringen.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte ændringen.

3.5.

Nyt medlem i Sundhedskoordinationsudvalget
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Byrådsmedlem Anni B. Tyrrestrup (O) Middelfart, har valgt at forlade DF og
blive løsgænger i Middelfart byråd, hvilket medfører Anni B. Tyrrestrup træder ud af Sundhedskoordinationsudvalget og erstattes af Tina Agergaard
Hansen (O), Varde.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender ændringen.
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Beslutning
KKR Syddanmark godkendte ændringen.

3.6.

Samarbejdsudvalg for Tandlæger nedlægges
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Samarbejdsudvalget for tandlæger er nedsat i henhold til Tandlægeover enskomsten. Efter længere tids overenskomstforhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, har nævnet besluttet at opsige overenskomsten, hvilket betyder, at Tandlægeoverenskomsten
bortfalder pr. 31. maj 2018.
Folketinget har i maj 2018 vedtaget en særlov vedrørende tandpleje til
voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v. Loven træder i stedet for
Tandlægeoverenskomsten.
Med opsigelsen af Tandlægeoverenskomsten bortfalder Samarbejdsudvalget for tandlæger. Koordinationsudvalget for tandlæger er nedsat i henhold
til Sundhedsloven og derfor ikke berørt af opsigelsen af overenskomsten.
Per Michael Hauritz (O) Haderslev var udpeget til samarbejdsudvalget som
nu er nedlagt.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.
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4.

KKR

4.1.

Ændringer i mødeplan for KKR Syddanmark
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
På grund af Folkemødets placering i 2021, er der ændret på møderne i juni
2021. KKR Syddanmarks møde er flyttet fra den 16. juni 2021 til den 9. juni
2021.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.
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5.

Siden sidst

5.1.

Siden sidst
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet og KKR udpegede i regionale fora en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringerne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formandskabet:
Møde i KKU den 20. april 2018
På mødet drøftede man blandt andet følgende emner: Sundhedsaftalen
2019-2022, de særlige psykiatripladser, røgfri fremtid og ny overenskomst
for almen praksis herunder lægedækning. Referatet kan ses her.
Næste møde i KKU er den 24. august. Forslag til dagsordenspunkter er velkomne.
Møde i Dialogforum den 4. juni 2018
Dialogforum holder møde to gange årligt og KKR Syddanmark orienteres efterfølgende om møderne. På mødet fik deltagerne en introduktion til det
specialisere socialområde, KKR Syddanmark samt arbejdet i Dialogforum.
Der var ligeledes et oplæg om "Din indgang" fra Fredericia kommune.
Referatet kan ses her.
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 Erik Buhl Nielsen, Varde
Syddansk Vækstforum ved Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart
Sundhedskoordinationsudvalget ved Tina Agergaard Hansen, Varde
Praksisplanudvalget ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa
Trafikselskabet Fynbus ved Morten Andersen, Nordfyns
Trafikselskabet Sydtrafik ved Erik Lauritzen, Sønderborg

Beslutning
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KKR Syddanmark drøftede ikke dette punkt.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
SAG-2018-02743 bel
Baggrund
Næste møde i KKR Syddanmark er den 14. september 2018
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter forslag til punkter til næste møde.
Sagsfremstilling
Følgende punkter forventes at sættes på dagsordenen:
– Erhvervsfremmesystemet
– Sundhedsaftale 2019-2022
– Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Beslutning
KKR Syddanmark drøftede ikke yderligere forslag.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2018-02743 bel

Beslutning
KKR Syddanmark havde intet til eventuelt
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