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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde den 14. juni 2017
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
Referat fra møde den 14. juni kan findes via First Agenda og på KKR Syddanmarks hjemmeside.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 14.
juni 2017.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Turismepolitiske anbefalinger
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
KKR Syddanmark drøftede i september 2016 turismeområdet og gav input til
KL’s turismepolitiske anbefalinger til kommuner. KL udkom i marts 2017
med 25 anbefalinger til kommunerne fordelt på seks overordnede temaer.
Der lægges op til, at KKR Syddanmark drøfter anbefalingerne, og hvordan
kommunerne bedst muligt kan bruge anbefalingerne.
Et centralt budskab i KL’s anbefalinger er, at turismeudviklingen i højere
grad skal løftes på tværs af kommuner og erhvervsliv. Destinations udviklingen foregår i stigende grad i tværkommunale destinationssamarbejder, hvor
kommunerne går sammen om at markedsføre og udvikle turismen.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede kort anbefalingerne på deres møde
i maj. Her blev det bemærket, at det kan overvejes, om de fire business regions kan bringes i spil i forhold til turisme for at sikre en mere overskuelig
og lokal forankring samt stærkere interessevaretagelse. Eksempelvis har
Business Region Esbjerg fokus på blandt andet uddannelse og turisme.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter KL’s turismepolitiske anbefalinger
til kommunerne med særlig fokus på at:
– løfte turismeindsatsen på tværs af kommuner, herunder at arbejde for en
klar arbejdsdeling med business regions
– afløse turistbureauer, der ikke anvendes af turister, med digital gæsteservice og information samt at bruge nye teknologier og tilgængelige data
– koordinere og samtænke investeringer med erhvervet samt at arbejde videre med at udvikle samarbejdet mellem kommuner, grundejere og erhverv for at øge investeringerne.
Sagsfremstilling
KL sendte i marts 2017 25 turismepolitiske anbefalinger til kommunerne.
Anbefalingerne kan ses her:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82158/cf_202/Attraktive_destinationer__Turismepolitiske_anbefa.PDF.
Anbefalingerne er lavet i samarbejde med fagansvarlige chefer og nøgle medarbejdere, som arbejder med turismeudvikling og planlægning i kommu-
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nerne. Anbefalingerne er formuleret på baggrund af viden og erfaring, som
har givet konkrete resultater og mærkbare effekter og understøttes med gode eksempler fra kommunerne.
Anbefalingerne er ikke en facitliste, men kan understøtte kommunernes turismepolitik.
Et af hovedsynspunkterne og et gennemgående træk er, at det giver mening
at samarbejde tværkommunalt og dermed også pulje midlerne i større fælles
satsninger. Dels da turister ikke tager udgangspunkt i kommunegeografier,
og dels da samarbejdet giver mulighed for en mere professionel og effektiv
indsats og dermed større interesse fra private investorer og fonde.
De 25 konkrete anbefalinger ses her:
1. Stærke destinationer
1.1. Samarbejde om at løfte turismeindsatsen og satse på stærke danske
destinationer.
1.2. Pulje turismeinvesteringerne for at professionalisere indsatsen og skabe
større effekt og øget afkast.
1.3. Arbejde for en klar arbejdsdeling med business regions som den politiske overligger, og destinationsselskaberne som operatører på turisme indsatsen.
2. Nye muligheder for kyst- og naturturisme
2.1. Gøre brug af de nye muligheder i lovgivningen til at forbedre kvaliteten i
kystturismeproduktet, i tæt samarbejde med de lokale aktører. Særligt udvikling af de mindre kystbyer og faciliteter, der understøtter naturturisme bør
være i fokus.
2.2. Lave turismepolitiske overvejelser på tværs af kommunegrænser og sikre sammenhæng til de øvrige turismesatsninger.
2.3. Bruge aktuelle krav om reduktion af uudnyttede turismearealer , samt
muligheder for konvertering af sommerhuse, til at opdatere og forny det strategiske grundlag for udviklingen af kystturismen.
3. Digital turistinformation
3.1. Indhente viden om de lokale turistbureauers besøgs- og ekspeditionstal til prioritering af kommunale midler til turistinformation og markedsføring.
3.2. Turistbureauer, der ikke anvendes i væsentligt omfang, afløses af digital
gæsteservice og information.
3.3. Samle markedsføring i fælleskommunale destinationer for at professionalisere og sikre succesfuld omstilling til digital markedsføring og turistinformation.
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3.4. Bruge nye teknologier til at indsamle data, og bruge data, til at udvikle
kvalitet og service i turismesektoren.
3.5. Markedsføringen tager udgangspunkt i destinationens oplevelser og attraktioner og er tæt koblet til turismeerhvervet.
4. Kultur og events som vækstdriver
4.1. Koble kulturinstitutionernes oplevelsesproduktion sammen med produktudvikling i de private turismevirksomheder og i fælles markedsføring.
4.2. Koble lokale kulturtilbud til fælles nationale fortællinger, hvor det er relevant.
4.3. Kommunerne overvejer, hvordan eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter
kan gøres tilgængelige for turister, både i forhold til åbningstider og markedsføring.
4.4. Anvende kultur- og sportevents til at øge turismen, understøtte lokal
stolthed og engagement og branding af kommunen – herunder styrke rammer for bosætning.
4.5. Arbejde med mass participation i forbindelse med sportevents for at understøtte det lokale og for at sikre eventene et vitalt før- og efterliv.
5. Konkurrencedygtige turismevirksomheder
5.1. Turismepolitikken integreres tæt i kommunens erhvervspolitik.
5.2. Forretnings- og virksomhedsudvikling er centralt placeret i kommunernes turismeindsats.
5.3. Værktøjskassen fra lokal og specialiseret erhvervsservice i højere grad
anvendes på turismevirksomhederne.
5.4. Samarbejde på tværs om at bruge erhvervsturisme til at styrke konkurrencekraften inden for danske styrkepositioner med fokus på tiltrækning af
internationale investeringer og arbejdskraft.
5.5 Samarbejde om at professionalisere virksomheder inden for erhvervsturismes arbejde med budprocesser og tiltrækning af store kongresser og konferencer.
6. Styrket samarbejde med turismeerhvervene
6.1. Sætte mål for den fysiske udvikling af de danske destinationer i samarbejde med turismeerhvervet.
6.2. Koordinere og samtænke deres investeringer sammen med erhvervslivet, så der investeres efter en fælles strategi.
6.3. Følge mål og planer op med konkrete investeringer, og sammen med
erhverv og fonde, satse på store projekter, der for alvor giver effekt.
6.4. Arbejde videre med at udvikle samarbejdet mellem kommuner, grundejere og erhverv, der kan øge investeringerne, og dermed løfte turismeproduktet, i fraværet af en lovhjemmel til etablering af BIDs (business improvement district).
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2.2.

Opfølgning på politisk møde vedrørende fælles syddansk
indsats for kvalificeret arbejdskraft
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
Den 28. juni 2017 mødtes repræsentanter for relevante fora på uddannelses-, beskæftigelses-, og erhvervsområdet i Syddanmark til et politisk møde
om kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark. Mødet var et led i implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, hvor Region Syddanmark
og KKR Syddanmark har aftalt en fælles aktionsplan med fokus på blandt
andet kvalificeret arbejdskraft.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen og har besluttet at samle
en gruppe på fire forvaltningschefer/-direktører fra skoleområdet, som skal
understøtte det videre arbejde med de konkrete handlinger.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning og følger sagen løbende.
Sagsfremstilling
På det politiske møde blev der sat særskilt fokus på, hvordan parterne i fællesskab kan understøtte de syddanske virksomheders behov for kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Samtidig blev der
fulgt op på det seneste møde den 14. oktober 2016, hvor fokus var rettet
mod unge og erhvervsuddannelser.

./.

Formålet med drøftelserne var at nå frem til nogle konkrete fælles tiltag i
form af et katalog over mulige initiativer (se referat fra møde i bilag). Det
blev besluttet at sætte gang i samtlige initiativer i kataloget, hvoraf to i særlig grad involverer kommunerne:
B: Udvikling af computational thinking i grundskolen
Børn og unge skal rustes til at udnytte potentialerne ved digitalisering. Hvor
der tidligere har været fokus på IT som et instrument til undervisningen, bør
selve tankegangen bag IT-processer og forståelsen deraf, spille en større
rolle i form af et styrket fokus på computational thinking og teknologiforståelse i grundskolen.
Opgaven er at arbejde for at integrere IT og teknologi, herunder computational thinking, i relevante fag i grundskolens undervisning. Eksempelvis ved at
udvikle og afprøve undervisningsforløb indenfor rammerne af computational
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thinking enten i det nye valgfag teknologiforståelse eller til andre naturfag i
grundskolen.
KKR-sekretariatet samler relevante forvaltningschefer på skoleområdet for
en videre dialog om mulighederne for at udvikle og afprøve undervisningsforløb i valgfaget teknologiforståelse eller i andre naturfag i grundskolen,
samt bidrage til at rulle initiativet ud på flere af de respektive kommuners
skoler.
C: Efteruddannelse af lærere inden for IT og teknologi
Et øget fokus på IT og teknologi i grundskolen kræver et løbende fagligt fokus både på læreruddannelsen og i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere. Det betyder behov for en strategi til efteruddannelse og prioritering af kompetenceudvikling af lærere og skoleledere indenfor
IT og teknologi.
KKR-sekretariatet samler sammen med UC'erne og Region Syddanmark relevante forvaltningschefer på skoleområdet til en videre dialog om mulig hederne for et fælles ambitiøst digitalt efteruddannelsesprojekt i de syddanske
kommuner.

2.3.

Møde i KKU den 31. august 2017
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
To gange årligt mødes de syddanske borgmestre med regionsrådsformanden til en drøftelse af fælles regionale temaer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter dagsordenspunkterne til mødet i
KKU den 31. august.
Sagsfremstilling
Der er møde i KKU den 31. august med følgende punkter på dagsordenen:
–

Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2018

–

Oprettelse af nye særlige psykiatriske pladser

–

Gode sektorovergange på psykiatriområdet

–

Levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommune

–

Udvalgsrapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

–

Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen

–

Projekt Danmark redder liv
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–

Syddansk Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019

–

Det Syddanske EU-kontor: Resultatkontrakt 2018-19 og evaluering af
resultatkontrakten for 2016-2017

./.

Dagsorden er vedhæftet som bilag.

./.

Det skal i forhold til punktet om de nye særlige psykiatripladser bemærkes,
at Sundheds- og Ældreministeriet i brev til KL og Danske Regioner d. 14. juni 2017 har bemærket, at antallet af pladser aftales på baggrund af behov
og efterspørgsel lokalt. Ministeriet ser det som hensigtsmæssigt, at kommunerne inddrages i vurderingen af behov og efterspørgsel.
Det fremgår af dagsordenspunktet, at Region Syddanmark lægger op til, at
der etableres 31 pladser i regionen. En behovsvurdering blandt de syddanske kommuner viser imidlertid et behov på 28 borgere, hvilket betyder et
pladsbehov på ca. 14 om året, hvis det antages, at varigheden af opholdet
på tilbuddene er et halvt år.

2.4.

Børnehus Syd status 2016
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
KKR Syddanmark udpegede i januar 2013 Odense Kommune til at være
driftskommune for et regionalt børnehus i Syddanmark. Det blev herved lovpligtigt for kommunerne at benytte det regionale børnehus i sager med mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (0-17 år) til brug for den
børnefaglige undersøgelse.
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, jf. §50 a i Lov om
social service.
Børnehus Syd ligger i Odense og Esbjerg. Odense Kommune varetager
driftsopgaven omkring Børnehus Syd og varetager samtidig også kompetencen til godkendelse af takster og budget.
Der fremlægges her status for Børnehusets arbejde det seneste år.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
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Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til
og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal
en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.
I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og
tværfaglig indsats af høj kvalitet.
Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik for børnehusene i 2016. Rapporten
kan findes via dette link: Årsstatistik om de danske børnehuse 2016 — Socialstyrelsen - Viden til gavn.
Kommunerne i region Syddanmark betaler for driften af børnehuset i Odense samt den tilhørende satellit i Esbjerg. Betalingen sker både via en objektiv og takstbaseret finansieringsmodel. Kommunerne er kompenseret for de
udgiftsmæssige konsekvenser via DUT-ordningen.
Da KKR Syddanmark fik status for 2015, blev der orienteret om behovet for
øget finansiering. Behovet skulle dække dels en lokaleudvidelse, de ls flere
ansatte. Medarbejderstaben er justeret og Odense Kommune har i foråret
2017 igangsat en udvidelse af lokalefaciliteterne.
./.

Vedhæftede bilag viser en status for 2016. Socialdirektørforum har ikke i
2017 fået en status fra Børnehuset, idet Socialdirektørforum vurderer, at
Børnehuset lever op til forventningerne. Forummet efterspørger derfor først
en status i 2018.
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3.

KKR

3.1.

KL's evaluering af KKR
SAG-2017-03575 snm/bel
Baggrund
KL's bestyrelse har fået lavet en evaluering af KKR. Formålet er at få et
grundlag for drøftelser i de fem KKR og mellem KL og KKR om KKR arbejdet i næste valgperiode. Evalueringen er udarbejdet af konsulentfirmaet Implement i perioden maj til primo august 2017.
Leder af KKR-sekretariaterne Henrik Fabiansson Haue, KL, vil fremlægge
resultaterne fra KL's evaluering for KKR Syddanmark.
Formandskabet for KKR Syddanmark har ligeledes fået lavet en evaluering
af KKR som led i forberedelserne til den nye valgperiode i KKR. Deltagerne
var KKR-medlemmer, KKR-suppleanter og KKR udpegede. Fokus i denne
undersøgelse har været afvikling af møderne, opbakning til KKR udpegede
og relationen til kommunalbestyrelserne.
De to evalueringer vil danne grundlag for KKR Syddanmarks temadrøftelse
af KKR Syddanmark nu og fremadrettet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Evalueringens resultater vil sammen med KKR Syddanmarks egen evaluering danne grundlag for drøftelser under dagsordenens efterfølgende punkter.
Sagsfremstilling
Ca. 60 kommunalpolitikere, herunder KKR-formandskaber, borgmestre, øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede i regionale fora samt kommunalbestyrelsesmedlemmer (ikke-KKR medlemmer), har deltaget i evalueringen.
Overordnet set har det været vanskeligt at få kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR-arbejdet, til at deltage i interviews. Det har måske en sammenhæng med evalueringens konklusion om,
at KKR opleves fjernt for kommunalbestyrelserne i det daglige.

./.

Evalueringsrapporten er bygget op om tre hovedtemaer:
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1) KKR som politisk koordinations- og mødeforum
Det fremhæves, at KKR fungerer godt til at koordinere interesser og indsatser på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, mens
KKR er udfordret på de områder, hvor kommunernes egeninteresse er relativ stærk, fx på infrastrukturområdet og erhvervs- og turismeområdet.
Evalueringen peger på, at KKR arbejdet er betinget af evnen til at finde politisk konsensus, og at der er formandskaber og administrativ organisering,
som formår at sikre involvering og koordinering lokalt og på tværs.
KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og videndelingsforum.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum.
Der peges på, at ubalancen i adgangen til embedsværket kan være en hindring for de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der peges på, at det
generelt kræver en vis politisk kapital at øve indflydelse på sagerne i KKR
på grund af de mange aktører og ofte langstrakte politiske processer.
KKR ses som et naturligt omdrejningspunkt for de tværkommunale samarbejder og for vidensdeling på alle niveauer. Business regions og turisme samarbejder er eksempler på tværkommunale samarbejder, hvor det kan
være mere naturligt med tværkommunale samarbejder, som rækker udover
KKR. Der peges på, at det i visse tilfælde kan give en vis uklarhed om opgavefordelingen mellem KKR og disse tværkommunale fora.
Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Sekretariatsbetjeningen af de KKR-udpegede opleves forskelligt. I centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne, hvorimod de mindre centrale udvalg ikke i væsentlig grad understøttes af KKR.
Desuden peges der på, at udpegede ikke-KKR medlemmer, kan have svært
ved at vide, hvilke interesse og synspunkter de skal varetage .
2) Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne
Evalueringen peger på, at kendskabet til og det konkrete arbejde i KKR, generelt er lavt blandt kommunalbestyrelserne. Hvordan og i hvilket omfang
kommunalbestyrelserne involveres og orienteres om arbejdet i KKR varierer.
For menige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilkendegives, at KKR dagsordener og -materialer kan virke omfangsrige og svært tilgængelige.
Kendskabet til KKR er højere blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der
er medlem af politiske fagudvalg, som beskæftiger sig med emner, der også
behandles i KKR. Det gælder særligt det specialiserede socialområde og
sundhedsområdet.
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På tværs af interviewgrupper peges der på, at det er vigtigt med en indsats i
starten af en valgperiode for at introducere KKR i kommunalbestyrelserne.
Der udtrykkes en generel tillid til KKR's politikere og den administrative organisering. Der er bred enighed om, at KKR har en værdi, om end det kan
være uklart i det nære politiske arbejde.
3) Relationen mellem KKR og KL
Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne eller
blandt medlemmerne af KKR. Formandskabet ses som kontakten til KL, og
det er der opbakning til.
Nogle ønsker en større inddragelse af KKR i KL's sager. Andre fremhæver
tilfredshed med, at arbejdet i KKR primært fokuserer på det tværkommunale
samarbejde mellem kommunerne indenfor regionen.
KKR formandskaberne peger på, at særligt formandskabsmøderne mellem
KL og KKR er centrale for at sikre sammenhæng.

3.2.

Relationen mellem KKR Syddanmark, kommunalbestyrelserne og KL
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
KL's og KKR Syddanmarks evalueringer forholder sig begge til relationen
mellem KKR, kommunalbestyrelserne og KL. Der lægges op til en drøftelse
af relationen samt eventuelle justeringer fremadrettet.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet evalueringerne på møde i august
2017. Det er tydeligt, at det enkelte byrådsmedlems kendskab til KKR er
lavt, men det opleves ikke nødvendigvis som et problem. I stedet ses det relevant at sikre, at de politikere, der arbejder med KKR relaterede emner , har
et tydeligt mandat og oplever opbakning til det arbejde, de udfører.
Der skal være rum til at tage diskussioner på tværs om temaer, som kan løftes i fællesskab. Det betyder ikke mere ensrettethed, men styrket evne til at
kunne tage fat om fælles temaer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter relationen mellem KKR Syddanmark, kommunalbestyrelserne og KL, herunder eventuelt behov for ændringer i den kommende valgperiode.
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Sagsfremstilling
Begge evalueringer peger på en overordnet tilfredshed med KKR funktionen. Der er generel tillid til KKR-medlemmerne og opbakning til KKR som
koordinationsforum.
KKR og kommunalbestyrelser
Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum. Samtidig opleves
der heller ikke stor efterspørgsel fra kommunalbestyrelserne efter viden om
KKR og KKR sager. Dette kan blandt andet skyldes, at de sager, der behandles i KKR, har en mere overordnet og tværkommunal karakter end de
mere nærværende og lokale sager, der behandles i kommunalbestyrelserne.
Graferne viser oplevelse af dialog i KKR Syddanmarks evaluering.
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På det specialiserede socialområde og sundhedsområdet opleves et højere
kendskab til KKR. På disse områder behandles fælles fagsager og laves temamøder, hvor KKR medlemmer og kommunale fagudvalg mødes.
KKR og KL
KL's evaluering berører relationen mellem KKR og KL. Relationen o pleves
ikke tydelig i kommunalbestyrelserne og hos KKR medlemmerne. Formandskabet for KKR opleves i høj grad som genstand for varetagelse af relationen til KL, hvilket der også er tryghed ved.
Muligheder for at udbrede kendskab til KKR og KKR's fokusområder
KL's evaluering viser, at der i starten af en valgperiode med fordel kan gøres
en indsats for at introducere til KKR.
Ligeledes kan der i løbet af valgperioden arrangeres temadrøftelser for udvalgte fagudvalg. Herved bredes de faglige drøftelser ud lokalt via KKR.

3.3.

KKR Syddanmark som mødeforum
SAG-2017-03575 apk
Baggrund
I KKR Syddanmarks egen evaluering er der fokus på, hvordan KKR medlemmer og suppleanter oplever møderne i KKR.
Der lægges op til en kort drøftelse af formen på KKR møderne og eventuelle
justeringer heraf i den kommende valgperiode.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter, hvorvidt der er ønsker til ændringer i formen på KKR møderne i den næste valgperiode.
Sagsfremstilling
KKR anses for at være et godt koordineringsforum mellem kommunerne i
regionen. Det opleves, at KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker samt, at KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og
politikker på tværs af kommuner.
Møderne i KKR Syddanmark
KKR møderne opleves generelt positivt blandt de, der har svaret på spørgeskemaet fra KKR Syddanmark. Der er tale om velforberedte dagsordener,
god mødestyring og relevante temaer. 92 pct. af dem, der har svaret på
spørgeskemaet, finder de dagsordensatte temaer relevante og ligeledes 92
pct. finder dagsordens- og bilagsomfanget for passende. Dog påpeger nog-
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le, at meget fagspecifikke sager er svære at håndtere i KKR, da ikke alle har
den nødvendige kendskab til området. Ligeledes udtrykker nogle af de adspurgte ønske om mere politisk debat på KKR møderne.
KL's evaluering viser, at de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at dagsordener og -materialer kan virke omfangsrige og svært tilgængelige.
I KKR Syddanmarks evaluering er der spurgt ind til, hvilken værdi deltagelse
i møderne giver. Resultatet ses nedenfor.

Antallet af møder (4-5) i KKR Syddanmark vurderes til at være passende.

3.4.

KKR Syddanmarks udpegelser af politiske repræsentanter
til regionale fora
SAG-2017-03575 apk
Baggrund
En af KKR’s opgaver er at stå for udpegelser og indstillinger af fælleskommunale repræsentanter til regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v.
KKR Syddanmarks evaluering viser, at udpegning til regionale fora opleves
meget relevant.
Forud for konstitueringen efter kommunalvalget lægges der op til en drøftelse af KKR’s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora. Sigtet
er dels en vurdering af de fora, som KKR i indeværende valgperiode har udpeget repræsentanter til, herunder forslag til eventuelle ændringer i udpe-
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gelserne i næste valgperiode. Dels en mere principiel drøftelse af de udpegede repræsentanters virke, herunder grundlaget for viden om, hvilke interesser og synspunkter de skal varetage.
Drøftelsen vil ligge til grund for det forslag til en liste over KKR Syddanmarks udpegelser og indstillinger i næste valgperiode, der vil blive forelagt til
godkendelse på KKR-mødet i oktober 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora med henblik på, at der til KKR-mødet i oktober 2017
kan godkendes et oplæg om udpegelser i KKR Syddanmark i næste valgperiode.
Temaer i drøftelsen kan være:
– vurdere de regionale fora, som KKR for øjeblikket har udpeget po litiske
repræsentanter til, og overveje om det fortsat er relevant at udpege (evt.
lade kommunal repræsentation ske på administrativt niveau)
– drøfte sammenhængen mellem KKR og de udpegede repræsentanter og
overveje eventuelle initiativer, der kan styrke forbindelsen og medvirke til,
at de udpegede repræsentanter bliver en mere integreret del af KKR’s
samlede politiske virksomhed
– drøfte principper for udpegninger, herunder om de vedtagne principper for
udpegning på uddannelsesområdet skal gælde generelt.
Sagsfremstilling
Udpegelser i den indeværende valgperiode
KKR foretager udpegelser, indstillinger og koordinering af valget af fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster
m.v.), og til regionale organer, der nedsættes efter lokale aftaler (fx til lokale/regionale institutioner eller som led i samarbejdet mellem kommuner, region, organisationer m.v. på fælles opgaveområder).
./.

KKR Syddanmarks Blå bog viser en oversigt over de 39 forskellige organer,
som KKR Syddanmark i indeværende valgperiode har udpeget repræsentanter til. Bilaget viser en kort oversigt over udpegelserne.
For en mere uddybende oversigt henvises til blå bog:
http://www.kl.dk/alterate/Bl%C3%A5_Bog_for_KKR_Syddanmark.pdf
Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegning af fælleskommunale repræsentanter til regionsdækkende organer (politiske organer, der dækker
hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen). Der er dog
også udpeget til nogle politiske organer, der delvist dækker regionen.
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Resultater fra evalueringerne
Evalueringen om arbejdet i KKR Syddanmark viser, at alle de udpegede, der
har svaret på spørgeskemaet, finder det meget relevant/relevant, at KKR
udpeger til det regionale fora, hvor de sidder.
Blandt de udpegede svarer 21 pct., at de ikke har været i kontakt med KKR i
forbindelse med udførelse af deres erhverv som udpeget af KKR. Samtidig
svarer 21 pct., at det ikke opleves som relevant at få en tættere politisk kontakt til KKR.
I forhold til de fremadrettede udpegelser peger respondenterne på følgende:
– de udpegede skal have interesse og kendskab til fagområdet
– der skal afholdes grundige introduktionsforløb
– formøder og kommenterede dagsordener er givtige
– vigtigt at tydeliggøre KKR mandatet.
KL's evaluering viser, at sekretariatsbetjeningen af de KKR -udpegede opleves forskelligt. I de mere centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne, hvorimod de mindre centrale udvalg ikke i væsentlig grad understøttes af KKR. Desuden peges der på, at udpegede repræsentanter, som ikke er medlem af KKR, kan have svært ved at vide, hvilke
interesser og synspunkter de skal varetage.
Principper for udpegelse på uddannelsesområdet
I KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet
er det vedtaget, at følgende principper for udpegelser på uddannelsesområdet skal anvendes ved konstitueringen:
– Byrådsmedlem
– Gerne KKR medlem, alternativt suppleant
– Stort engagement er afgørende
– Gerne fra kommune i uddannelsesinstitutionens opland.
Derudover blev det vedtaget, at KKR Syddanmark fra kommende valgperiode ikke udpeger politiske repræsentanter til uddannelsesudvalgene. Der udpeges i stedet administrative repræsentanter via kommunaldirektør kredsen.
Det betyder, at fire uddannelsesudvalg udgår af listen over KKR udpegelser
i 2018-2022.
Endelig besluttede KKR i forbindelse med strategien at forsøge at sikre udpegede repræsentanter i bestyrelserne på Syddansk Universitet, erhvervsakademierne samt de SOSU-skoler, hvor KKR ikke for nuværende har udpeget repræsentanter.
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Det har ikke vist sig muligt på Syddansk Universitet eller erhvervsakademierne. SOSU-skolerne har til gengæld taget positivt imod ønsket. Det er derfor vigtigt, at det i forbindelse med udpegning til SOSU FVH, SOSU Esbjerg
og SOSU Syd sikres, at de kommuner, der i den forgange periode har udpeget til bestyrelserne, er opmærksomme på at lade udpegelsen ske i KKR regi i stedet.

3.5.

Konstituerende møde i det nye KKR Syddanmark 2018-2022
SAG-2017-03575 snm/bel
Baggrund
Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Syddanmark for valgperioden 2018-2022 torsdag den 25. januar 2018.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen om datoen for det
konstituerende møde i det nye KKR 2018-2022 til efterretning.
Sagsfremstilling
I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende møder i de fem nye KKR’er for valgperioden 2018-2022 senest den 31. januar
2018.
Det konstituerende møde i KKR Syddanmark afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 10.30. Forud for mødet vil der være mulighed f or at holde politiske gruppemøder. Mødet forventes afholdt i en by i Trekantområdet.
På det konstituerende møde vælges KKR’s formand og næstformand, og
KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora.
Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for 2018.
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4.

Siden sidst

4.1.

Meddelelser
SAG-2017-03575 apk
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet og KKR udpegede i udvalgte regionale fora en orientering til KKR Syddanmark.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formandskabet:
Afrapportering fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Den 26. juni 2017 blev rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen offentliggjort:
https://www.regeringen.dk/media/3589/afrap-naere-sammenhaengensundsvaesen-juni-2017.pdf
Udvalgsarbejdet blev nedsat som følge af økonomiaftalen for 2016 mellem
regeringen, KL og Danske Regioner.
I efteråret 2017 forventes sundhedsminister Ellen Trane Nørby at komme
med et politisk udspil på området bl.a. på baggrund af udvalgets rapport.
Det nærmere indhold i udspillet kendes endnu ikke. Dog har ministeren
meldt ud, at hun vil igangsætte en revision af vejledning og bekendtgørelse
for sundhedsaftalerne og udskyde indgåelse af næste aftale et halvt år til 1.
juli 2019.
Brev til innovationsminister Sophie Løhde

./.

Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark, Tage
Petersen og Henning Ravn, har den 6. juli 2017 sendt en henvendelse til innovationsminister Sophie Løhde vedr. uhensigtsmæssig lovgivning, der sætter begrænsninger for at forbedre det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet.
I forbindelse med implementering af Sundhedsaftalen arbejdes der i øjeblikket på at videreudvikle samarbejdsaftalen for deling af elektroniske data på
tværs af sektorer på det somatiske område til også at dække det psykiatriske område.
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I den forbindelse sætter lovgivningen nogle uhensigtsmæssige begrænsninger for, at deling af data kan foregå mellem alle de relevante medarbejdergrupper på tværs af sektorerne.
Innovationsminister Sophie Løhde har i forbindelse med hendes arbejde
med en ny sammenhængsreform netop efterspurgt konkrete eksempler på
lovgivning, der begrænser mulighederne for at forbedre det tværsektorielle
samarbejde. På den baggrund valgte formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget at sende en henvendelse til ministeren. Ministeren har endnu
ikke svaret på henvendelsen.
Meddelelser fra KKR udpegede i regionale fora:
Syddansk EU kontor ved Johnny Søtrup, Esbjerg
Væksthus Syddanmark ved H.P. Geil, Haderslev
Syddansk Vækstforum ved Ib Kristensen, Billund
Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen, Aabenraa
Praksisplanudvalget ved Jakob Holm, Faaborg-Midtfyn
Trafikselskabet Fynbus ved Morten Andersen, Nordfyns.

SIDE | 21

KKR Syddanmark | 31-08-2017

5.

Punkter til næste møde

5.1.

Punkter til dagsordenen for næste møde den 11. oktober
2017
SAG-2017-03575 bel
Baggrund
Dagsordenen forventes blandt andet at indeholde:
– Godkendelse af aftale med Væksthus Syddanmark
– Godkendelse af resultatkontrakt med Syddansk EU kontor
– Godkendelse af liste til udpegelser af politiske repræsentanter til regionale fora
– Forretningsorden for KKR 2018-2022
– Overlevering til det nye KKR
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark drøfter, om der er øvrige sager, der skal
sættes på dagsordenen til mødet i oktober 2017.

SIDE | 22

KKR Syddanmark | 31-08-2017

6.

Eventuelt

6.1.

Eventuelt
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