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Referat fra politisk møde vedrørende fælles syd-

dansk indsats for kvalificeret arbejdskraft 
 

Tid og sted:  
28. juni i Region Syddanmark, Regionshuset, Vejle. 

 

Deltagere:  
 Formandsskabet for Regionsrådet, Region Syddanmark: 

- Formand Stephanie Lose (regionrådsformand) 
- 2. næstformand, Thies Mathiasen 

 
 Formandskabet for Syddansk Vækstforum: 

- Formand Stephanie Lose (regionrådsformand)  
- Ib Kristensen, borgmester, Billund Kommune 
- Birthe Friis Mortensen, rektor, University College Syddanmark (deltog i stedet for Henrik 

Dam, Rektor SDU) 
 

 Formandsskabet for KKR Syddanmark:  
- Søren Peschardt, viceborgmester, Vejle Kommune (deltog i stedet for Jacob Bjerregaard, 

borgmester, Fredericia Kommune) 
 

 Formandsskabet for RAR Fyn:  
- Erling Møller Nielsen, Formand for RAR Fyn, teknisk direktør, H.J. Hansen Genvindingsindu-

stri A/S  
- 1. næstformand Kent Madsen, afd.kasserer/næstformand, Metal Odense 

 
 Formandsskabet for RAR Sydjylland:  

- Formand Jens Gaarde Gad, Senior Director, Danfoss A/S 
- 1. næstformand Marita Geinitz, formand, 3F Als 

 

 Formandsskabet for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark: 
- Formand Bo Libergren  
- Næstformand, Karsten Uno Petersen  

 
 Formandsskabet for SUA:  

- Mogens Kragh Andersen, Direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn  

- Christian Thygesen, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune  

 
 Repræsentant for VEU-centrene: 

- Marita Geinitz, formand, VEU-center Syd 

 
Afbud: 

 Egon Fræhr, Formand KKR, borgmester, Vejen Kommune 
 Poul-Erik Svendsen, 1. næstformand, Regionsrådet, Region Syddanmark 
 Henrik Dam, Syddansk Vækstforum, Rektor, Syddansk Universitet  
 Jacob Bjerregaard, KKR Syddanmark, borgmester, Fredericia Kommune 

 Bo Stærmose, Syddansk Vækstforum, adm. direktør, Juliana Drivhuse A/S 
 Steen Møller, 2. næstformand RAR Fyn, rådmand, Odense Kommune 
 Thomas Andresen, 2. næstformand RAR Sydjylland, borgmester, Aabenraa Kommune 
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Beslutningsreferat 
 

1. Velkomst og præsentation  
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose bød velkommen, 

hvorefter der var en kort præsentationsrunde. 
 

2. Kort oplæg om manglen på kvalificeret arbejdskraft i Syddan-
mark 
Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortalte 
om mangelsituation i Syddanmark. 
 

3. Tema-drøftelse: Styrkelse af kompetencer indenfor teknologi, di-

gitalisering og naturvidenskab 
Drøftelserne indledtes med et oplæg fra Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, medlem 

af regeringens disruptionsråd og formand for regeringens ekspertgruppe for et mere fleksibelt, 
målrettet og bæredygtigt VEU-system. Oplægget gennemgik tendenserne på det fremtidige ar-
bejdsmarked og behovet for i stigende grad at tilegne sig nye kompetencer gennem hele livet. 
Endvidere præsenteredes de anbefalinger, som regeringens ekspertgruppe er nået frem til i deres 
rapport, og som nu skal danne grundlag for de kommende trepartsforhandlinger på VEU-
området.  

 
Med udgangspunkt i det udsendte diskussionsoplæg (bilag 1) om styrkede kompetencer inden for 

teknologi, digitalisering og naturvidenskab drøftedes herefter forskellige løsninger og initiativer, 
der kan indgå i en fælles indsats for at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft.  
 
Der var bl.a. enighed om, at der er behov for at sætte ind på flere forskellige uddannelsesområ-
der samtidig, og der var således opbakning til alle 7 initiativer. 

 
Af de syv initiativer blev særligt to initiativer drøftet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at 
børn og unge allerede i grundskolen lærer at forstå og anvende ny teknologi, og ikke kun være 
bruger af den. Det er allerede et stort fokusområde i kommunerne, men der er stadig behov for 
en række indsatser, herunder efteruddannelse af lærerne. Kommuner, professionshøjskolerne, 
Syddansk Uddannelsesaftale og regionen var klar til at arbejde for fælles løsninger i forhold til at 
styrke de digitale kompetencer i grundskolen herunder efteruddannelse af lærerne. Endvidere var 

der opbakning til en regional teknologipagt, der kan forankre den nationale teknologipagt, der er 
på vej. Der blev blandt andet givet udtryk for, at ligesom Syddanmark er kendt for at være en 
science-region, så skal der arbejdes for, at Syddanmark bliver kendt for at være en region, der er 

på forkant med teknologiske og digitale kompetencer. 
 
Som bilag til referatet er der udarbejdet en oversigt over, hvem der skal arbejde videre med de 

enkelte initiativer, og hvad der skal gøres. 
 

4. Opfølgning på sidste møde 
 

A. Status på initiativerne, som blev vedtaget på sidste møde, samt drøftelse af evt. nye forslag in-
den for temaerne ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”.  
 
Status på initiativerne blev drøftet med udgangspunkt i bilag 3, og der var enighed om, at det var 

lykkes at komme langt med mange af initiativerne fra sidste møde. For så vidt angår fremdriften i 
initiativet om øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen, blev der 
givet udtryk for, at arbejdet med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse er højt priori-

teret i kommunerne. 
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B. Orientering og drøftelse af udfordringerne med vejledningsindsatsen i grundskolen. 

 
Vejledningsindsatsen blev drøftet med udgangspunkt i bilag 5, og der var enighed om, at den har 
stor betydning i forhold til de unges ungdomsuddannelsesvalg. Bl.a. blev det nævnt, at Billund 
Kommune gennem længere tid har opprioriteret vejledningen, og at Faaborg-Midtfyn Kommune 

har besluttet at hjemtage UU-vejledningen.  
 

C. Orientering og drøftelse af bedre transportmuligheder til erhvervsuddannelserne.  

 
Transportmulighederne til erhvervsuddannelserne blev drøftet med udgangspunkt i bilag 6. Af-
standskortene er stillet til rådighed for trafikselskaberne (FynBus og Sydtrafik) til brug i det vide-
re arbejde med forbedrede uddannelsesruter. Der blev peget på, at kortene gav værdifuld viden. 

 

5. Næste skridt 
Det blev besluttet at mødes igen i første halvdel af 2018.  
 

Et muligt emne kunne være tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og 
i tilknytning hertil arbejdskraftens mobilitet i Danmark som helhed og internt i regionen. Endvide-
re var der et ønske om at følge op på de allerede igangsatte initiativer, herunder forældrekam-
pagnen og fortællingen om praktikpladssituationen. Endelig blev det besluttet at evaluere arbej-
det med en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft. 
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Bilag: Det videre arbejde med initiativer, der skal styrke kompetencerne inden for 

teknologi, digitalisering og naturvidenskab 

 

Initiativer Handling og ansvarshavende aktører (med fed) 
A: Regional teknologipagt  Når rammerne for den nationale teknologipagt er fastlagt, vil man i 

regi af Syddansk Vækstforum drøfte indholdet og elementer i en 
bredt forankret regional teknologipagt. 

 

B: Udvikling af computational 
thinking i grundskolen 

KKR-sekretariatet vil samle relevante forvaltningschefer på skole-
området for en videre dialog om mulighederne for at udvikle og af-
prøve undervisningsforløb i valgfaget teknologiforståelse eller i an-
dre naturfag i grundskolen, samt bidrage til at rulle initiativet ud på 

flere af de respektive kommuners skoler.  
 
Region Syddanmark vil afholde en vidensworkshop om fremme af 
digitale kompetencer som afsæt for at udvikle projekter, der udvik-
ler elevernes digitale kompetencer.  
 
Endvidere vil Region Syddanmark bistå i projektudviklingen med 

rådgivning og sparring i forhold til kriterierne for uddannelsespuljen.  
 
Endelig vil Region Syddanmark stå for dialogen med Styrelsen 
for IT og Læring (STIL), der vil bidrage med input og oplæg til 
ovenstående initiativer. Samtidig vil STIL løbende bidrage med spar-

ring og vejledning i forhold til udvikling og implementering af indsat-
sen således, at der sikres sammenhæng med regeringens indsats på 

området. Region Syddanmark sørger ligeledes for, at best practice 
fra indsatsen deles med Styrelsen.  
 

C: Efteruddannelse af lærere 
inden for IT og teknologi 

KKR-sekretariatet, UC’erne og Region Syddanmark vil samle rele-
vante forvaltningschefer på skoleområdet til en videre dialog om 

mulighederne for et fælles ambitiøst digitalt efteruddannelsesprojekt 
i de syddanske kommuner.  
 

D: Endnu bedre digitale og 
teknologisk stærke erhvervs-
uddannelser i Syddanmark 

Region Syddanmark vil videreformidle kontakten til Erhvervssko-
lernes taskforce, som vil udvikle et projekt, der tager udgangs-
punkt i de nye videnscentre på erhvervsskolerne. Formålet med 

projektet skal være at sikre endnu bedre digitalt og teknologisk ori-
enterede erhvervsskoler ved at understøtte videncentrenes og part-

nerskolernes arbejde med at udvikle nye digitale undervisningsforløb 
og -materialer samt bidrage til efteruddannelse af faglærerne. 
 
Region Syddanmark vil afholde en vidensworkshop om fremme af 

digitale kompetencer som afsæt for at udvikle projekter, der udvik-
ler elevernes digitale kompetencer.  
 
Region Syddanmark vil stå for dialogen med Styrelsen for IT og 
Læring (STIL), som løbende vil bidrage med sparring og vejledning 
i forhold til udvikling og implementering af indsatsen.  
 

Region Syddanmark vil også stå til rådighed med sparring og råd-
givning i forhold til mulighederne for at søge støtte i Region Syd-
danmarks uddannelsespulje og Syddansk Vækstforums indsats for 
kvalificeret arbejdskraft. 
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E: Digitale kompetencer på 
de gymnasiale uddannelser 

Region Syddanmark og aktørerne i Syddansk Uddannelsesafta-
le vil drøfte, hvordan digitale kompetencer kan indgå i Syddansk 
Uddannelsesaftales nye handlingsplan for 2018-2019.  

 
Samtidig vil Region Syddanmark afholde en vidensworkshop om 
fremme af digitale kompetencer som afsæt for at gymnasier udvik-
ler et eller flere projekter, der udvikler elevernes digitale kompeten-
cer, eksempelvis gennem udbredelse af informatik-valgfaget, eller 

ved at indtænke computational thinking i de øvrige fag.  
 

Region Syddanmark vil stå for dialogen med Styrelsen for IT og 
Læring (STIL), som løbende vil bidrage med sparring og vejledning 
i forhold til udvikling og implementering af indsatsen.  
 
Region Syddanmark vil stå til rådighed med sparring og rådgiv-
ning i forhold til mulighederne for at søge støtte i Region Syddan-
marks uddannelsespulje. 

 

F: Flere højtuddannede inden 
for IT, teknologi og naturvi-
denskab  

Denne kreds vil med input fra universiteterne tage kontakt til ud-
dannelses- og forskningsministeren for at sikre, at der etableres 
attraktive rammer for de nye erhvervskandidatuddannelser både for 
de studerende, virksomhederne og universiteterne. Region Syd-

danmark tager initiativ til dette. 

 
Yderligere vil Region Syddanmark stå for dialogen med de vide-
regående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark, med henblik 
på at de går i dialog med de gymnasiale uddannelser i Syddanmark 
om et øget samarbejde, der kan synliggøre uddannelser og karrie-
remuligheder indenfor IT, teknologi og naturvidenskab over for 

gymnasieelever, fx inden for robotteknologi.  
 
Region Syddanmark vil stå til rådighed med sparring og rådgiv-
ning i forhold til mulighederne for at søge støtte i Region Syddan-
marks uddannelsespulje og Syddansk Vækstforums indsats for kvali-
ficeret arbejdskraft.  

 

G: Branchespecifikke kompe-
tenceløft af ufaglærte og fag-

lærtes IT- og digitale kompe-
tencer 

Denne kreds vil tage kontakt til regeringen og opfordre til, at der 
sikres gode rammer for en øget digitalisering af de branchespecifik-

ke IT- og digitaliseringskurser på VEU-området, fx i forbindelse med 
de kommende trepartsforhandlinger, så virksomhederne får en mere 
fleksibel adgang til opkvalificering. Region Syddanmark tager initi-

ativ til dette. 
 
Endvidere vil Region Syddanmark, på vegne af denne kreds, og i 
samarbejde med VUC’erne i Syddanmark, drøfte muligheder og ud-
fordringer ved, at FVU-IT bliver et permanent tilbud på det årlige 
FVU-møde den 21. august i Region Syddanmark.  
 

RAR Fyn og RAR Sydjylland drøfter på førstkommende møder 
muligheder for, at jobcentre kan give et IT-løft til relevante ledige 
samt gennemgår positivlisten for at sikre, at den rummer de nød-
vendige relevante digitale kurser.  
 

Hertil drøfter RAR Fyn og RAR Sydjylland mulighederne for at 
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arbejdsmarkedets parter igennem deres organisationer fx LO og DI i 
højere grad kan opfordre deres medlemmer til et omfattende digitalt 
kompetenceløft af deres medarbejdere.  
 
Region Syddanmark og VEU-centrene vil undersøge muligheder-

ne for at udvikle et projekt, der kan understøtte et kompetenceløft 
af ufaglærte og faglærtes IT- og digitale kompetencer inden for ud-
valgte brancher, hvor behovet er særligt stort.  
 

Region Syddanmark vil desuden bidrage med rådgivning og spar-
ring i forhold til støttemuligheder i Vækstforum og Region Syddan-
marks uddannelsespulje. 

 

 



2.3 Møde i KKU den 31. august



 

 

 

 

 

Kommunekontaktudvalget 

 

 

Dagsorden 

 

 

 

Mødedato: Torsdag den 31. august 2017 

Mødetidspunkt: 12:45 

Mødelokale: Fuglsangcentret i Fredericia 

Medlemmer: Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune, Jens Ejner 

Christensen, Vejle Kommune, Bjarne Nielsen, Langeland 
Kommune, Stephanie Lose, Region Syddanmark, 

Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Egon 
Fræhr, Vejen Kommune, Erik Buhl Nielsen, Varde 

Kommune, Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, Erik 

Nørreby, Fanø Kommune, Hans Luunbjerg, Kerteminde 
Kommune, Hans Peter Geil, Haderslev Kommune, Ib 

Kristensen, Billund Kommune, Jacob Bjerregaard, 
Fredericia Kommune, Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, 

Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune, Jørn Pedersen, 
Kolding Kommune, Kenneth Muhs, Nyborg Kommune, 

Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune, Henrik 
Frandsen, Tønder Kommune, Morten Andersen, Nordfyns 

Kommune, Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune, 
Søren Steen Andersen, Assens Kommune, Thomas 

Andresen, Aabenraa Kommune 

Afbud: Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune 
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1.  Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2018 
 
Sagsnr.: 17/21794 

 

 

RESUMÉ 

Der lægges op til et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale 

udviklingsbidrag i 2018, svarende til forudsætningerne i aftalerne om kommunernes 

henholdsvis regionernes økonomi for 2018. 

SAGSFREMSTILLING 

Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt 

udviklingsbidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. 

indbygger. 

  

Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i 

kommunekontaktudvalget. 

  

Regionens forretningsudvalg har anbefalet, at udviklingsbidraget i 2018 fastsættes til 133 

kr. pr. indbygger, svarende til hvad der er forudsat i aftalerne fra juni 2017 om 

kommunernes henholdsvi regionernes økonomi for 2018. Beløbet svarer til et uændret 

niveau i forhold til 2017, men fremskrevet til 2018-pris- og lønniveau. 

  

Ved 1. behandlingen af forslag til budget 2018 har regionsrådet – med forbehold for 

drøftelsen i kommunekontaktudvalget – fastsat et uændret, men fremskrevet niveau for 

de kommunale udviklingsbidrag i 2018. 

INDSTILLING 

Det indstilles, at kommunekontaktudvalget over for regionsrådet anbefaler: 

  

At de kommunale udviklingsbidrag i 2018 som foreslået fastsættes til 133 kr. pr. 

indbygger, det vil sige på et uændret, men fremskrevet niveau. 

 

 

BILAG: 

1 Åben Budget 2018 - fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag 201058/17 
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2.  Oprettelse af nye særlige pladser i psykiatrien 
 
Sagsnr.: 14/8520 

 

 

RESUMÉ 

Den 2. juni 2017 blev loven om 150 nye særlige pladser i psykiatrien vedtaget i 

Folketinget. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018. Fra KKR 

Syddanmarks side er der dog blandt andet udtrykt bekymring over økonomien, hvorfor 

regionsrådet den 26. juni 2017 udskød beslutningen om etableringen af de nye pladser i 

psykiatrien for at afvente dialog med kommunerne herom. Der har efterfølgende været 

dialog med kommunerne i en styregruppe, og på den baggrund arbejdes videre med 

etableringen af pladserne i Region Syddanmark. 

  

Der lægges op til en drøftelse af særlige opmærksomhedspunkter, der er væsentlige for 

at sikre det gode samarbejde i forbindelse med etablering og drift af de nye pladser. 

SAGSFREMSTILLING 

I april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljeforligene 2017-2020 at oprette 150 

særlige pladser på psykiatriske afdelinger som opfølgning på den politiske aftale om 

forebyggelse af vold på botilbud.  

  

I juni 2017 blev lovforslaget om de nye pladser vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse 

den 15. juli 2017. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018.  

Etableringen og driften af de psykiatriske pladser skal drøftes og aftales i en styregruppe 

i regi af Region Syddanmark. Styregruppen består af repræsentanter fra region, 

kommuner og tre patient- og pårørenderepræsentanter. De kommunale repræsentanter 

samt repræsentanter fra patient og pårørendeforeninger deltager ligeledes i ansættelser 

af funktionslederne. 

  

KKR Syddanmark drøftede oprettelsen af pladserne på møde den 14. juni og udtrykte 

blandt andet bekymring for økonomien i forbindelse med oprettelse af pladserne. KKR-

formand Egon Fræhr valgte desuden den 22. juni at sende en henvendelse til 

regionsrådsformand Stephanie Lose med opfordring til, at regionsrådet ikke traf 

beslutning om etablering af pladserne på møde i regionsrådet den 26. juni, men 

afventede, at der havde været dialog med kommunerne herom. Regionsrådet besluttede 

med baggrund heri at udsætte sagen.  

  

Etableringen af de nye særlige psykiatripladser tager afsæt i, at der er behov for et 

psykiatrisk behandlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset 

gruppe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale 

støttetilbud. De nye pladser skal bidrage til at forebygge vold på botilbud.  

  

Gældende for de nye særlige pladser er:  

 Pladserne skal være en del af den regionale psykiatri. 

 Pladserne er målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser 

og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag typisk genindlægges i 

psykiatrien mange gange. 

 Opholdet er frivilligt og forventes at vare mellem tre og seks måneder. 

 Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog 

undtaget tvangsindlæggelse.  



Kommunekontaktudvalget 

31-08-2017 

 5 

Visitation  

Kommunalbestyrelsen anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en 

indstilling fra et visitationsforum bestående af repræsentanter fra kommuner og region. 

Regionen opretter og afholder udgifterne for visitationsforummet.  

  

Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om visitation til en særlig plads på 

psykiatrisk afdeling, kan kommunalbestyrelsen gøre afgørelsen betinget af, at borgeren 

samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig i længerevarende botilbud efter 

serviceloven. Både i Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum har de 

kommunale administrative deltagere beskrevet, at de forventer, at dette bliver svært at 

realisere i praksis, da borgerne dermed risikerer at stå uden bolig eller skal flytte til et 

nyt sted ved udskrivelse fra opholdet på de nye særlige pladser. Udover 

uhensigtsmæssighederne for borgeren giver det en økonomisk udfordring for 

kommunerne.  

  

Økonomi  

I forhold til økonomien forbundet med tilbuddene er der en forudsat økonomi på 1,9 mio. 

kr. pr. plads om året. De samlede udgifter til driften af de 150 pladser er fastsat til 285 

millioner kroner. Heraf finansieres 193 mio. kr. af kommunerne, 22 mio. kr. er 

medfinansiering fra regionerne og de sidste 70 mio. kr. er finansiering fra staten fra 

satspuljemidlerne. Det statslige bloktilskud på i alt 70 mio. kr. årligt fordeles med 

henholdsvis 53 mio. kr. og 17 mio. kr. mellem regioner og kommuner. Kommunerne 

dækker omkostninger til eventuelt tomme pladser. Kommunernes høje finansieringsandel 

hviler på en forudsætning om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de 

mest ressourcekrævende borgere.  

  

KL rejste i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne for 2018 spørgsmålet om, 

hvorvidt forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Der er en 

fælles forståelse med regeringen om, at det i praksis kan være vanskeligt at realisere 

besparelser, der modsvarer merudgifterne til de nye pladser fuldt ud. På baggrund heraf 

er det aftalt, at der foretages en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, 

og at parterne følger op herpå.  

  

Kapacitetsplanlægning  

Der er ikke i lovgivningen fastsat, hvor mange nye særlige pladser der skal oprettes i 

psykiatrien i Region Syddanmark. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region 

Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser. Da pladserne skal etableres i 

eksisterende bygning er der mulighed for at etablere 31 pladser i Region Syddanmark. 

Kommunerne har i løbet af sommeren foretaget en behovsanalyse, som blev præsenteret 

på det første styregruppemøde. Kommunerne tilkendegav, at det er vanskeligt at 

estimere behovet for pladserne, men det foreløbige bud er anslået på 28 pladser. 

Kommunerne er indforstået med det endelige antal på 31. Derfor foreslås etableringen at 

ske trinvis i to faser. 

INDSTILLING 

Til drøftelse:  

  

Er der særlige opmærksomhedspunkter, der er væsentlige for at sikre det gode 

samarbejde i forbindelse med etablering og drift af de nye pladser? 
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3.  Gode sektorovergange på psykiatriområdet 
 
Sagsnr.: 14/8520 

 

 

RESUMÉ 

Psykiatriområdet har været i kraftig vækst gennem de seneste 10 år. Presset på 

psykiatriområdet udfordrer såvel kommuner som region, hvorfor der både i 

sundhedsaftalen og i rammeaftalen på det specialiserede socialområde er fokus på 

psykiatrien.  

  

Der lægges op til en drøftelse af, hvordan samarbejdet på psykiatriområdet opleves på 

tværs af kommuner og regioner, samt om der er områder, hvor det gode samarbejde er 

særligt udfordret.  

SAGSFREMSTILLING 

Psykiatriområdet har været i kraftig vækst gennem de seneste 10 år. Det ses blandt 

andet ved en markant stigning i antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose, og en 

betydelig stigning i aktiviteten i sygehuspsykiatrien. Eksempelvis er antallet af personlige 

kontakter med sygehuspsykiatrien steget med 50 pct. fra 2007 til 2014 (bilag 1). 

  

Presset på psykiatriområdet udfordrer såvel kommuner som region, hvorfor der både i 

sundhedsaftalen og i rammeaftalen på det specialiserede socialområde er fokus på 

psykiatrien.  

  

KKR Syddanmark valgte derfor også på seneste møde den 14. juni at sætte fokus på 

området med en temadrøftelse. KKR drøftede de mange initiativer der gøres for blandt 

andet at forbedre sektorovergange, men ser også stadig behov for videreudvikling på 

området. KKR besluttede at følge området løbende.  

  

Psykiatriområdet er sammensat af kommunale og regionale tilbud med afsæt i forskellige 

lovgivninger: 

  

Den regionale psykiatri  

Regionerne har ansvaret for sygehuspsykiatrien, praktiserende speciallæger, almen 

praksis, praktiserede psykologer med flere. Den regionale psykiatri er en del af det 

samlede sundhedsvæsen og omfatter sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse, 

diagnostik, behandling samt opfølgning og rehabilitering. Sygehuspsykiatrien omfatter 

akutfunktioner, åbne og lukkede sengeafdelinger samt ambulante (f.eks. 

distriktspsykiatri) og udgående funktioner.  

  

Den kommunale psykiatri  

Kommunerne har ansvaret for hovedparten af de indsatser, der sker uden for det 

regionale sundhedsvæsen. Den kommunale indsats omfatter blandt andet opsøgende 

arbejde til isolerede borgere, bostøtte- og støttekontaktpersonordninger, botilbud og 

dag- og beskæftigelsesaktiviteter. Dertil kommer sundhedsydelser som f.eks. hjælp til 

medicinadministration, misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats.  

  

Udvikling i aktivitet i den regionale og kommunale psykiatri  

Siden 2007 er aktiviteten i sygehuspsykiatrien steget markant på landsplan. Det skyldes 

især en stigning i antallet af patienter, som udelukkende udredes eller behandles 
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ambulant. Fra 2007 til 2015 er antallet af patienter i ambulant behandling, som ikke også 

bliver indlagt, således steget med 66 pct.  

  

Samtidig med denne stigning ses et fald på 12 pct. i antal indlæggelsesdage fra 2007 til 

2015. Det er sket samtidig med, at antallet af indlagte patienter er steget, og de indlagte 

patienter i gennemsnit er indlagt flere gange årligt nu end før. Forklaringen er, at 

indlæggelserne er blevet markant kortere. Indlæggelsesvarigheden er faldet fra 29 dage i 

gennemsnit i 2007 til 20 dage i gennemsnit i 2015 (alle typer indlæggelser) (bilag 2).  

  

God sektorovergang og koordinering er vigtig  

Borgere med psykiske lidelser møder ofte både den regionale sygehuspsykiatri og den 

kommunale indsats i løbet af deres forløb. Der sker dermed jævnligt skift fra den 

regionale sektor til den kommunale indsats og omvendt. Også internt i 

sygehuspsykiatrien og i den kommunale indsats er der mange skift mellem forskellige 

afdelinger, forvaltninger og fagområder. Disse skift er særligt vanskelige for borgere med 

psykisk sygdom, og derfor er det væsentligt, at samarbejdet mellem sektorer og internt i 

sektorerne fungerer godt.  

  

Samarbejdet mellem socialpsykiatri og sygehuspsykiatri udvikles og styrkes fortsat, dels 

via aftaler, dels via konkrete projekter. Via Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på 

at give borgere med psykisk sygdom samme muligheder for at opnå et godt helbred som 

andre borgere samt på at styrke den mentale sundhed.  

  

I den kommende rammeaftale på det specialiserede socialområdet for 2018 er der øget 

fokus på sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser.  

  

I forbindelse med regeringens bebudede sammenhængsreform er der også fokus på 

sektorovergangene i psykiatrien. Det sker i form af et arbejde mellem regeringen, KL og 

Danske Regioner om at udvikle styringen af psykiatrien. I økonomiaftalerne for 2018 står 

der, at der er enighed om, at afrapporteringen ultimo 2017 skal indeholde ambitiøse 

anbefalinger med fokus på bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer, 

bedre dataunderstøttelse på tværs af sektorer, øget synlighed om resultater og bedre 

styring af økonomi, aktivitet og kvalitet i såvel psykiatrien og socialpsykiatrien.  

  

Aktiviteter i Syddanmark  

Der er på nuværende tidspunkt også en række konkrete aktiviteter i gang i det 

tværsektorielle samarbejde i Syddanmark for at styrke samarbejdet og 

sektorovergangene på tværs i psykiatrien.  

  

Som et eksempel kan nævnes, at der i regi af sundhedskoordinationsudvalget og 

Sundhedsaftalen arbejdes på at videreudvikle samarbejdsaftalen SAM:BO til også at 

gælde på psykiatriområdet. På nuværende tidspunkt understøtter samarbejdsaftalen med 

succes elektronisk kommunikation på tværs af sektorer på det somatiske område.  

  

Der er desuden igangsat to SATS-puljeprojekter. For det første et projekt med det formål 

at styrke psykiatrisygehusets børne-og ungdomspsykiatriske behandling af borgere på 

kommunale og regionale botilbud, så de unge borgere følger og opsøger den behandling, 

de har brug for. For det andet et projekt der lægger op til fælles undervisning for 

medarbejdere i den regionale psykiatri og kommunale socialpsykiatri og de kommunale 

misbrugscentre. Det skal give fælles sprog, bedre kendskab til hinandens tilbud og 

hermed bedre samarbejde. 
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INDSTILLING 

Til drøftelse:  

  

Hvordan opleves samarbejdet på psykiatriområdet på tværs af kommuner og region? Og 

er der områder, hvor det gode samarbejde er særligt udfordret? 

 

 

BILAG: 

1 Åben Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien 221864/17 

2 Åben Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet 221870/17 
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4.  Levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommuner 
 
Sagsnr.: 16/14946 

 

 

RESUMÉ 

Som opfølgning på Det Gode Liv-strategien 2016-19 har regionsrådet og KKR 

Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der blandt andet indeholder et 

aktivitetsspor om syddanskernes liv i de enkelte kommuner baseret på et omfattende 

statistikarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden. 

  

Kommunekontaktudvalget drøftede på sit møde den 1. marts 2017 mulighederne heri, 

herunder en rapport til hver kommune. På mødet præsenterer afdelingschef Rune Stig 

Mortensen nogle hovedresultater. De 22 rapporter forventes færdige i september. 

SAGSFREMSTILLING 

I aktivitetssporet om syddanskernes liv indgår, at regionen og de syddanske kommuner, 

i forlængelse af det flerårige samarbejde om Kontur og Det Gode Liv-målingerne, er gået 

ind i et udvidet samarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden om måling af 

syddanskernes levevilkår og livskvalitet. 

  

Kommunekontaktudvalget drøftede på sit møde den 1. marts 2017 mulighederne i 

forhold til de politiske og strategiske dagsordener i region og kommuner. Spørgsmålene 

er både lokale og internationale. 

  

Lokale fordi kommunernes og regionernes rolle er under forandring. Aktivt 

medborgerskab, borgerinvolvering og samskabelse er nogle af de metoder, der foreslås 

til at nå nye mål om borgerinddragelse og øget kvalitet i den offentlige service, og som 

forudsætter viden om regionens og kommunernes menneskelige ressource-base. 

  

Internationale fordi emnet får stadig stærkere international opmærksomhed i både en 

række vestlige lande og i internationale organisationer som OECD, Verdensbanken, FN 

med flere. Derudover er diskussionen om FNs verdensmål, som Danmark har forpligtet 

sig på at arbejde med, ulighed i sundhed, økonomi mm., globaliseringens forskellige 

konsekvenser og manglende tillid til politikere, blevet en del af den større politiske 

dagsorden og baggrund.  

  

Som svar på forandringerne arbejdes der overalt med at tilegne sig ny viden – 

eksempelvis om borgernes oplevelse af forhold der påvirker deres levevilkår og 

livskvalitet. Rapporterne om levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommuner udgør et 

bidrag til dette arbejde. 

  

De første analyseresultater på regionalt niveau blev offentliggjort på en konference på 

Kolding Gymnasium den 15. september 2016. 

  

Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i 

projektet fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Regionen og 

de 22 kommuner har derfor aftalt et strategisk samarbejde om at udnytte disse særlige 

muligheder til at komme bag om kommunale gennemsnit, og analysere hvordan det ser 

ud for forskellige befolkningsgrupper. 
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På mødet præsenteres nogle hovedresultater og eksempler fra de kommende rapporter. 

Derudover åbnes for en diskussion af resultaternes sammenhæng med en række 

forskellige politiske dagsordener og med kommunernes specifikke strategier og 

udfordringer. 

INDSTILLING 

Til drøftelse. 
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5.  Udvalgsrapport om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 
 
Sagsnr.: 17/20271 

 

 

RESUMÉ 

Der orienteres om de overordnede linjer og anbefalinger i udvalgsrapporten om det nære 

og sammenhængende sundhedsvæsen. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet vil 

regeringen til efteråret komme med et politisk udspil, der omsætter nogle af udvalgets 

anbefalinger til konkret politik. 

SAGSFREMSTILLING 

Baggrund 

Et stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen er en central del af svaret på de 

udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden, bl.a. på grund af 

den demografiske udvikling. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er de 

indsatser og funktioner, som borgeren tilbydes i eget hjem eller i deres nære omgivelser. 

Indsatserne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan dermed både leveres 

af kommuner og regioner. Det afgørende er ikke hvem, der leverer en indsats, men at 

der er tale om en indsats tæt på borgerens eget hjem eller hverdag.  

  

Udvalgets opgave 

Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle 

komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen. Udvalget har bestået af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og 

staten og blev nedsat i januar 2016. Udvalget har haft til opgave at komme med forslag 

til styrkelse af indsatsen inden for følgende områder: 

- Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor. 

- Rette kompetencer til opgaver. 

- Ensartet kvalitet i hele landet. 

- Bedre digital understøttelse og brug af data.  

  

Målgrupperne for arbejdet har været: 

- Den ældre medicinske patient. 

- Patienter med kroniske sygdomme. 

- Mennesker med psykiske lidelser, herunder samtidigt misbrug.  

  

En grundlæggende præmis for udvalgets forslag har været, at de samlet set skal være 

omkostningseffektive og neutrale og bygge oven på den grundlæggende struktur i 

sundhedsvæsenet. Herudover skal udvalgets anbefalinger ses i tæt sammenhæng med 

igangværende indsatser, som bidrager til visionen for det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen, herunder demenshandlingsplan, handlingsplan for den ældre 

medicinske patient, kræftplan IV, lægedækningsrapport mv.  

  

Rapportens anbefalinger 

Udvalgsrapporten blev offentliggjort den 26. juni 2017 og består af 20 anbefalinger. 

Rapporten er vedlagt. En oversigt over anbefalingerne ses på side 11.  

  

Udover en beskrivelse af de 20 anbefalinger rummer rapporten en beskrivelse af 

tendenser og udfordringer i sundhedsvæsenet (kapitel 3) samt en beskrivelse af visionen 

for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgets vision for det nære og 
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sammenhængende sundhedsvæsen i 2025 er: ”Sundhedsvæsenet understøtter patienten 

i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj, ensartet kvalitet og 

samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet”.  

  

En grundlæggende tanke i anbefalingerne er, at flere opgaver skal løses tæt på borgerne, 

i sundhedshuse eller hjemme i folks egne hjem.  

  

De 20 anbefalinger spænder bredt og rummer eksempelvis anbefalinger om: 

- Afprøvning og udbredelse af integrerende samarbejdsmodeller, eksempelvis fælles 

finansiering, ledelse og planlægning (anbefaling 1). 

- Forløbskoordination for relevante patienter med forløb på tværs af sygehuse, 

kommunale sundhedstilbud og almen praksis (anbefaling 4). 

- Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og 

kommunerne laver forpligtende aftaler (anbefaling 7). 

- Løft af kompetencerne med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt 

understøttelse af komplekse patientforløb (anbefaling 11). 

- Almen praksis skal styrke og ensarte kvaliteten samt udvikles til at varetage flere 

opgaver (anbefaling 14). 

- Adgang til relevante oplysninger på tværs af sygehuse, kommuner og almen 

praksis (anbefaling 19). 

  

Den videre politiske proces 

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet vil regeringen til efteråret komme med et politisk 

udspil, der omsætter nogle af udvalgets anbefalinger til konkret politik.  

INDSTILLING 

Til orientering.  

 

 

BILAG: 

1 Åben Rapport fra udvalget om det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 

196600/17 
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6.  Region Syddanmarks rammepapir om det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen 
 
Sagsnr.: 16/37211 

 

 

RESUMÉ 

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2017 er der sat særligt fokus på det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har på mødet den 26. juni 2017 

godkendt et rammepapir for dette arbejde. Kommunekontaktudvalget orienteres hermed 

om dette rammepapir, som nu skal følges op af handlingsplaner fra bl.a. sygehusene.  

SAGSFREMSTILLING 

I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at sundhedssamordningsudvalget og 

sundhedsudvalget i Region Syddanmark i løbet af 2017 skal forelægge et rammepapir 

om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har nu godkendt 

dette rammepapir, som Kommunekontaktudvalget orienteres om i dette punkt. Punktet 

er således en opfølgning på Kommunekontaktudvalgets møde den 1. marts 2017, hvor 

Region Syddanmarks arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev 

drøftet. 

  

Region Syddanmarks vision med rammepapiret er, at fremtidens sundhedsvæsen skal 

være et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor Region Syddanmark er parat til at investere 

de nødvendige kræfter og kompetencer. Det bæredygtige sundhedsvæsen er et 

sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem borgernes eget ansvar og 

sundhedsvæsenets indsats, mellem fælles løsninger på tværs af alle sygehusenheder og 

de 22 kommuner og individuelle ønsker i de enkelte kommuner, og mellem borgernære, 

almene tilbud tæt på hverdagslivet og specialiserede tilbud af høj kvalitet.   

  

Rammepapiret skal underbygge og intensivere samarbejdet på tværs af kommuner, 

sygehuse og almen praksis, som allerede foregår i regi af sundhedsaftalen og lokalt 

omkring de enkelte sygehusenheder i de lokale samordningsfora.  

  

Rammepapiret er grundlaget for konkrete initiativer, der bl.a. skal bidrage til at indfri de 

nationale mål for sundhedsvæsenet og Region Syddanmarks pejlemærke om det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden skal konkrete initiativer indfri en række 

politiske mål for området, nemlig større patientsikkerhed, øget mulighed for at 

mennesker med kroniske sygdomme kan leve et godt og aktivt liv, bedre tilbud til 

mennesker med flere samtidige sygdomme, mindre ulighed i sundhed og øget 

folkesundhed og livskvalitet samt højere grad af tillid mellem sektorerne. 
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Udmøntningen af rammepapiret kan dels foregå via initiativer, som regionen selv tager 

ansvaret for, dels initiativer der skal drøftes og aftales med kommuner og/eller almen 

praksis. Blandt de sidstnævnte kan nævnes: 

 Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud. 

 Videreudvikling af eksisterende og etablering af nye sundhedshuse. 

 Igangsættelse af udviklingsarbejder om fælles data. 

 Tættere kliniksamarbejder mellem almen praksis og sygehusenes specialister. 

 Fælles kompetenceudvikling. 

 Fokuseret forebyggende indsats. 

 Etablering af ”klynger”, dvs. samarbejder mellem praktiserende læger i et 

område, kommune og sygehus om specifikke målgrupper (populationer). 

  

Rammepapiret skal nu udmøntes, og det vil ske i to typer udmøntningsplaner. Én for et 

tværgående regionalt niveau, som indeholder de tværgående, brede organisatoriske 

tiltag, og én for hver sygehusenhed. Sygehusenhederne skal derfor i tredje kvartal 2017 

udarbejde handlingsplaner, der skal godkendes af regionsrådet.  

INDSTILLING 

Til orientering. 

 

 

BILAG: 

1 Åben Rammepapir om det nære og sammenhægende sundhedsvæsen 204280/17 
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7.  Projekt Danmark redder liv 
 
Sagsnr.: 17/722 

 

 

RESUMÉ 

Der arbejdes i projekt ”Danmark redder liv” med at etablere en ny form for 

førstehjælperordning, hvor frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark. 

SAGSFREMSTILLING 

Regionsrådet traf den 26. juni 2017 beslutning om, at Region Syddanmark deltager i 

projekt ”Danmark redder liv”. Projektet kører i 20 måneder i samarbejde mellem Dansk 

Folkehjælp, leverandør af akuthjælperudkaldssystemet FirstAED, Region Sjælland og 

Region Syddanmark. 

  

Med projekt ”Danmark redder liv” etableres en ny form for førstehjælperordning, hvor 

frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark. Formålet med projektet er at 

øge overlevelsen ved hjertestop. 

  

Region Syddanmark har allerede etableret 24 supplerende akuthjælperordninger mv. i de 

områder af regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder om at 

komme frem: øer uden broforbindelse, næs, ø-ender mv.  Akuthjælperordningerne 

rykker ud til ambulance A-udkald (udrykninger med horn og blink) både til sygdom og 

ulykker. 

  

Den 28. juni 2017 åbnede Dansk Folkehjælp hjemmesiden ”REDDERLIV.DK”, hvor det er 

muligt for borgere i Region Syddanmark at tilmelde sig som førstehjælpere, der bliver 

sendt til medicinske hjertestop/tilstande, der kan udvikle sig til hjertestop. Regionen 

lagde samtidig information på hjemmesiden om projektet. 

  

Det er nu muligt via ”REDDERLIV.DK”-hjemmesiden at tilmelde sig som førstehjælper. 

  

Borgere, som inden for de seneste to år har taget et førstehjælpskursus på niveau med 

Dansk Førstehjælpsråds kursus ”Medborgerførstehjælp”, og er sundhedspersonale eller 

akuthjælpere mv., kan melde sig til at være førstehjælpere. 

  

Opstarten af udkald af førstehjælpere i Region Syddanmark vil ske i efteråret 2017, når 

udkaldssystemet efter test er klar til udkalde førstehjælpere.  

  

I projektbeskrivelsen lægges der op til, at man skal selv betale for 

førstehjælpsuddannelse. Dansk Folkehjælp har fået 4 mio. kr. i fondsmidler til projektet, 

heraf er 1 mio. kr. øremærket førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark, hvilket 

betyder, at der vil kunne uddannes 1.000 personer i førstehjælp i regionen, så de er 

kvalificerede til at blive udkaldt som førstehjælpere. 

  

Der er nedsat en styregruppe i projektperioden med de deltagende regioner, leverandør 

af akuthjælperudkaldssystemet og Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp varetager 

formandsposten i styregruppen. Dansk Folkehjælp har det overordnede ansvar for 

implementeringen og gennemførelsen af projektet. 

  

Det, der har størst betydning for overlevelsesmulighederne, er hurtig iværksættelse af 

hjertemassage og/eller ibrugtagning af hjertestarter.  
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Projektet er baseret på, at frivillige førstehjælpere via deres mobiltelefon kaldes ud af 

regionen og at førstehjælperne anvender offentligt tilgængelige hjertestartere på 

hjertestarternetværket hjertestater.dk. 

  

Kommuner, virksomheder, organisationer mv. har i de senere år opsat mange offentlige 

tilgængelige hjertestartere, hvilket forbedrer overlevelsesmulighederne ved hjertestop. 

  

De fleste hjertestartere er opsat, der hvor vi arbejder, men de fleste hjertestop sker i de 

områder, hvor vi er i vores fritid. Ifølge Dansk Hjertestopregister skete i 2014 72 % af 

hjertestoppene udenfor sygehus i eget hjem, mens 28 % forekom offentlig tilgængelige 

steder. 

  

Ved anskaffelse af nye hjertestartere bør man som kommune, region mv. overveje, 

hvilken placering der har størst nytteværdi for borgerne. 

  

Der skal i ”Projekt Danmark redder liv” frem til opstart først og fremmest arbejdes med: 

 Teknisk løsning og teknisk support. 

 Etablering af organisering, herunder en kontaktperson i hver kommune/område. 

 I forbindelse med den videre implementering forventes der, at der rettes 
henvendelse til alle kommuner med orientering om projektet. 

  

Ultimo juli har der via ”REDDERLIV.DK” indtil nu tilmeldt sig 173, der ønsker at blive 

kaldt ud som førstehjælpere i Region Syddanmark og 54, der ønsker at blive kontaktet 

om førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark. 

  

Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag. 

INDSTILLING 

Til orientering. 

 

 

BILAG: 

1 Åben Projekt Danmark redder liv 240005/17 
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8.  Syddansk Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 

2018-2019 
 
Sagsnr.: 17/10452 

 

 

RESUMÉ 

Vækstforum har indledt forberedelsen af en ny handlings- og investeringsplan for 

perioden 2018-19. Et første udkast til den nye handlings- og investeringsplan drøftes i 

Syddansk Vækstforum den 27. september 2017. Endelig godkendelse forventes på 

Vækstforums møde den 4. december 2017. 

SAGSFREMSTILLING 

Syddansk Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen 

af 2017. Vækstforum har derfor indledt forberedelsen af en ny handlings- og 

investeringsplan for perioden 2018-19. 

  

Den kommende handlings- og investeringsplan skal tage udgangspunkt i den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede elementer af strategien 

i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. 

Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum, 

der angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som Vækstforum ønsker 

at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering ved hjælp af EU-

strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. 

  

For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de 

økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at 

justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at 

handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som 

Vækstforum beslutter at igangsætte for perioden 2018-2019, og som ansøgere fremover 

vil kunne byde ind på, når de annonceres. 

  

Vækstforum besluttede på mødet den 12. juni 2017 den overordnede ramme for 

handlingsplanen. Det blev besluttet at videreføre den nuværende struktur med både 

fokuserede forretningsområder og brede indsatser som ramme for indsatsen. Desuden 

blev det besluttet, at robotteknologi indgår som et nyt forretningsområde i 

handlingsplanen. Derudover vil Digitalisering/Industri 4.0 være et nyt, gennemgående 

tema under de brede indsatser, som også forsat vil rumme aktiviteter målrettet 

kvalificeret arbejdskraft og social inklusion.  

  

Et første udkast til den nye handlings- og investeringsplan drøftes på Vækstforums møde 

den 27. september 2017. Endelig godkendelse forventes på Vækstforums møde den 4. 

december 2017. 

INDSTILLING 

Til orientering. 
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9.  Det Syddanske EU-kontor: Resultatkontrakt 2018-19 og 

evaluering af resultatkontrakten for 2016-2017 
 
Sagsnr.: 17/120 

 

 

RESUMÉ 

Det Syddanske EU-kontors aktiviteter i 2016-2017 er blevet evalueret af COWI. Der er 

desuden udarbejdet et udkast til ny resultatkontrakt med SDEO 2018-2019. Evalueringen 

er vedlagt som bilag. 

SAGSFREMSTILLING 

I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 

2016-2017. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region 

Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.  

  

COWI har i maj 2017 evalueret Det Syddanske EU-kontor i forhold til målene i 

resultatkontrakten. Den overordnede konklusion er, at kontoret har præsteret gode 

resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes i forhold til, at der stadig 

er en del af kontraktperioden tilbage.  

  

Kontoret har styrket sin virksomhedsrettede indsats væsentligt. Således indgik 25 

virksomheder i de indsendte EU-ansøgninger på evalueringstidspunktet og målet for hele 

kontraktperioden er 20. Det kan desuden fremhæves, at EU-kontoret på 

evalueringstidspunktet har bidraget til, at der er opnået EU-tilsagn på 52,4 mio. kr. til 

syddanske partnere. Målet var tilsagn for 40 mio. kr. 

  

I forhold til målene rettet mod kommunerne har kontoret bidraget til, at 7 kommuner har 

fået udarbejdet/opdateret deres EU-strategi, hvor målsætningen for hele perioden er 8, 

samt at der er udviklet et internationalt projekt i 13 kommuner, hvor målsætningen for 

hele perioden er 10.  

  

Evalueringen indeholder en række anbefalinger, som foreslås indarbejdet i den nye 

resultatkontrakt for 2018-2019, der skal godkendes af Syddansk Vækstforum og KKR. 

Det indebærer blandt andet, at der lægges op til at hæve målene for kontorets indsats i 

den nye resultatkontrakt, at der i øget omfang måles på resultater fremfor aktiviteter og 

at virksomhedsindsatsen fortsat styrkes. Desuden forslås kontorets indsats i forbindelse 

med European Enterprise Network (EEN) integreret i kontrakten, og samspillet med 

Væksthuset foreslås styrket. 

INDSTILLING 

Til orientering. 

 

 

BILAG: 

1 Åben Evaluering af SDEO's resultatkontrakt 2016-2017 235486/17 
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10.  Eventuelt 
 
Sagsnr.:  
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Bilagsoversigt 
 

1.  Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2018 

   1.  Budget 2018 - fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag (201058/17)  
 

 

3.  Gode sektorovergange på psykiatriområdet 

   
1.  Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien (221864/17)  

2.  Uddrag af Udvikling på psykiatriområdet (221870/17)  
 

 

5.  Udvalgsrapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

   
1.  Rapport fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

(196600/17)  
 

 

6.  Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

   1.  Rammepapir om det nære og sammenhægende sundhedsvæsen (204280/17)  
 

 

7.  Projekt Danmark redder liv 

   1.  Projekt Danmark redder liv (240005/17)  
 

 

9.  Det Syddanske EU-kontor: Resultatkontrakt 2018-19 og evaluering af resultatkontrakten 

for 2016-2017 

   1.  Evaluering af SDEO's resultatkontrakt 2016-2017 (235486/17)  
  



2.3 Møde i KKU den 31. august







2.4 Børnehus Syd status 2016



BØRNEHUS SYD

KKR

D. 18/8 2017



Lovgrundlag:

”Børnehuse efter servicelovens § 50 a, skal bidrage til den børnefaglige 

undersøgelse efter servicelovens § 50 i sager, hvor der er mistanke eller 

viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for 

overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage 

sygehusvæsenet eller politiet. Det er således fortsat 

kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges handlekommune, der har 

myndighedsansvaret under hele forløbet i sager, hvor børnehusene 

benyttes.”

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 0 til og med 17 år som har været udsat for 

seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke herom

BØRNEHUS SYD



BØRNEHUS SYD – DRIFT

Finansiering fordelt 40% takst og 60% 
objektiv (antal 0-17 årige)

Forventede driftsomkostninger 2017 12.500.000

Forventede driftsomkostninger 2018 12.800.000

Børnehus Takst 2017 11.966

Forventet Takst 2018 11.963

Begrundelse: 
De øgede ejendomsudgifter til Esbjerg har helårsvirkning



BØRNEHUS SYD  – DRIFT

Børnehus Takst 2017 11.966

Forventet Takst 2018 11.963

Børnehus Syd - aktiviteter

2014 Børnehussager 285 (afsluttede sager - årsrapport 2015)

2015 Børnehussager 350 (afsluttede sager - årsrapport 2015)

2016 Børnehussager 431 (afsluttede sager - årsrapport 2016)



TAKSTER -BØRNEHUSENE

Børnehus Takster 2017

Børnehus Midt 12.089

Børnehus Nord 9.813

Børnehus Syd 11.966

Børnehus Hovedstaden 12.399

Børnehus Sjælland 13.518







3.1 KL's evaluering af KKR
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Evaluering af KKR

KØBENHAVN, 10. AUGUST 2017
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1) Baggrund og formål

Baggrund for og formål med evalueringen

Implement Consulting Group (ICG) har på vegne af KL foretaget en evaluering
af kommunekontaktrådene (KKR). Formålet med evalueringen er at få et
grundlag for drøftelser mellem KL og KKR af næste valgperiode i de fem KKR,
herunder samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelser og KKR og KL.
Evalueringen er gennemført i perioden fra maj til juli 2017.

Det er således ikke formålet at sammenligne de fem KKR eller evaluere deres
indsats og resultater i den forgangne periode, men snarere at få indblik i,
hvornår samarbejdet fungerer særligt godt og hvor det kan udvikles yderligere.

Evalueringen tager udgangspunkt i samtaler med en række kommunal-
politikere, der tæller formandskaberne i de enkelte KKR, borgmestre (som er
fødte medlemmer af KKR), øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede
repræsentanter i regionale fora, samt endeligt kommunalbestyrelses-
medlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR – hverken som medlem eller
udpeget.

Alle interviews har taget udgangspunkt i en spørgeramme opbygget efter de
samme tre evalueringstemaer. Disse er gengivet overfor. Der er i alt interviewet
over 60 personer. Det har vist sig vanskeligt at få kommunalbestyrelses-
medlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at deltage i interviews. Idet
kommunalbestyrelsesmedlemmerne er kommet med meget enslydende
udsagn, er det vores vurdering, at det ikke har været nødvendigt med
yderligere opfølgende interviews, for at få et retvisende billede. I tillæg til
interviewene har interviewpersonerne besvaret et kort spørgeskema, som giver
evalueringen yderligere retning. Se i øvrigt bilag 1 for metode og interview-
oversigt.

ICG vurderer, at denne afrapportering udtrykker en samlet opfattelse af KKR –
på tværs af regioner og interviewgrupper. På trods af visse regionale forskelle
samt de forskellige indgange til KKR, som interviewpersonerne naturligt har
haft i egenskab af deres forskellige roller, står der således et relativt klart
billede tilbage af, hvordan KKR samlet set opfattes.

de

Afrapporteringen er opbygget efter de samme tre evalueringstemaer, som har
været anvendt gennem interviewene. Indledningsvist opridses en række
hovedobservationer, og herefter gennemgås observationer vedrørende hvert af
tre evalueringstemaer separat. Evalueringen afrundes med en række bilag,
herunder grafer, der illustrerer kommunalpolitikernes besvarelser af spørge-
skemaet.

Evalueringstema I: KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Under det første evalueringstema er det belyst, hvordan KKR som forum formår
at varetage kommunernes fælles interesser, herunder samspillet med
regionerne samt øvrige samarbejdspartnere. Derudover er det undersøgt,
hvordan samspillet mellem KKR og de KKR-udpegede repræsentanter i diverse
fora opleves.

Under temaet er det tillige belyst, hvordan KKR’s rolle i at understøtte
rammerne for kommunernes opgavevaretagelse opleves varetaget gennem fx
samarbejde om tværkommunale opgaver, koordinering af tværkommunale og
regionale problemstillinger, samt fælles indsatser i forhold til regionalpolitiske
spørgsmål, herunder arbejdet i forskellige regionsdækkende organer (eksem-
pelvis vedrørende vækst, turisme, erhverv mv.)

Evalueringstema II: Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Under det andet evalueringstema er det belyst, hvad der kendetegner
relationen mellem KKR og den enkelte kommunalbestyrelse. I den forbindelse
er det undersøgt, hvordan KKR indgår i dialog med kommunalbestyrelserne,
hvordan inddragelsen opleves at foregå, samt hvordan de enkelte fagudvalg
måtte opleve relationen på afgrænsede, faglige områder.

Evalueringstema III: Relationen mellem KKR og KL

Under det tredje evalueringstema er det belyst, hvordan og hvorvidt KKR
bidrager til at styrke samarbejdet mellem KL og kommunerne, herunder
sammenhængen mellem KL’s dagsordener regionalt og lokalt. Det er tillige
undersøgt, hvordan og hvorvidt KKR på samme måde bidrager til at formidle
viden og synspunkter fra den enkelte kommunalbestyrelse via KKR til KL.
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2) Hovedobservationer

Hovedobservationer på tværs af evalueringstemaerne

Evalueringen giver et nuanceret billede af, hvordan KKR opfattes på tværs af
de fem KKR og kommunalpolitikeres forskellige roller.

På tværs af roller er der stor enighed om, at KKR er et relevant og nødvendigt
mellemkommunalt forum, hvor fælles retningslinjer formes, og hvor der ydes
regional interessevaretagelse, herunder kvalificeret med- og modspil til
regionen og øvrige samarbejdspartnere.

Oplevede forskelle i kommunernes rammevilkår kan i konkrete tilfælde give
anledning til overvejelser om, hvorvidt mere lokale kommunale samarbejder på
visse områder kunne synes mere naturlige end en regional konstruktion – et
ofte nævnt eksempel er business regions og turismeindsatser.

Opfattelsen af KKR varierer efter, hvor tæt på kernen i KKR man befinder sig.
Hvor formandskab og medlemmer af KKR eksempelvis har en større viden om
forummet, de behandlede emner og mulighederne for indflydelse, kan de
udpegede og almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer være mere
søgende herpå. Det udtrykker sig blandt andet i, at relationen mellem KKR og
KL opleves som afgrænset til at blive varetaget af formandskabet, og at KKR
generelt opleves fjernt for de enkelte kommunalbestyrelser.

Hovedobservationer vedrørende KKR som politisk koordinations- og
mødeforum

KKR bruges både som et politisk-, koordinerende- og vidensdelingsforum. I
hvilken grad de forskellige dimensioner fylder er forskelligt fra KKR til KKR.
Generelt opfattes KKR i høj grad som et koordinerende forum. På tværs af
forskellige KKR fremhæves det eksempelvis, at KKR fungerer godt til at
koordinere på særligt sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.
Omvendt er KKR udfordret på områder, hvor kommunernes egeninteresse er
stærk. Det gælder særligt på infrastrukturområdet og på erhvervs- og
turismeområdet. Selvom det specialiserede socialområde er nævnt som et
eksempel, hvor KKR er lykkedes, erfares det dog samtidig i flere KKR, at man
har svært ved at nå til enighed om

taksternes størrelse og reguleringen heraf.

KKR løser således en række praktiske forhold og udfordringer, som ellers ville
være vanskelige at koordinere og samarbejde om på tværs af kommuner. Dette
medfører ofte drøftelser, som i sin natur er mere koordinerende og tekniske end
egentlig politiske. Hvor dette kan være befordrende for en pragmatisk løsning af
fælles problemstillinger, kan det også bidrage til en varierende interesse i selve
møderne. Denne variation understøttes også af, at det opleves vanskeligt at
påvirke beslutningerne på KKR-møderne, og at det politiske arbejde i sagerne
ligger forud for møderne og derfor forudsætter en vis politisk kapital for at kunne
påvirke sagerne rettidigt.

Den øgede formalisering – eller måske rettere institutionalisering – af arbejdet i
KKR, kan siges på den ene side at have medført en øget accept af KKR’s rolle
og dermed yderligere samarbejde og villighed til at indgå kompromiser, og på
den anden side en øget kompleksitet i sagerne, som for nogle medfører en
større distance til drøftelserne og beslutningerne.

En væsentlig udfordring for KKR’s virke synes at være balancen mellem de
emner og områder, som det succesfuldt lader sig gøre at samarbejde om,
overfor emner og områder, hvor interesseforskelle mellem kommunerne
vanskeliggør fælles løsninger. Men også i disse sager lykkes KKR med at finde
et fælles udgangspunkt, selvom det bliver i bredere formuleringer end først
tiltænkt.

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og 
kommunalbestyrelserne

Overordnet opleves arbejdet i KKR fjernt for kommunalbestyrelserne. Der er i
kommunalbestyrelserne ikke stor viden om (arbejdet i) KKR, de behandlede
emner, sammenhængen til kommunalbestyrelsens eget arbejde eller deres
mulighed for at øve indflydelse. Oftest bliver de sager fra KKR, som bliver
behandlet i kommunalbestyrelserne, behandlet som efterretningssager uden reel
politisk drøftelse.
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2) Hovedobservationer, fortsat

Mange af de temaer, som behandles i KKR opleves som abstrakte og
komplicerede og – selvom de er rammesættende og retningsgivende for
kommunens virke – uden direkte indflydelse på kommunalbestyrelsens arbejde.
Der erfares en generel tendens til, at kommunalbestyrelserne i højere grad
interesserer sig for mere lokale/borgernære sager fremfor de tværkommunale
sager, som er udgangspunkt for arbejdet i KKR.

Hovedobservationer vedrørende relationen mellem KKR og KL

KKR er en del af KL’s politiske organisation. Hovedsageligt opleves relationen
mellem KKR og KL dog hovedsageligt som varetaget af formandskaberne.
Relationen står mindre klar for de øvrige medlemmer af KKR, som derimod
føler sig betrygget i, at formandskabet har den fornødne kontakt og varetager
det pågældende KKR’s interesser på en god måde i denne relation.

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at ind-
drage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode, hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt.

Hvorvidt relationen mellem KKR og KL med fordel kunne styrkes – fx konkret
mellem regionale fagudvalg og KL’s ditto – fremstår ikke entydigt. Det erfares
ad flere omgange, at der er en efterspørgsel efter øget inddragelse i og
samarbejde med KL, mens der andre steder betones vigtigheden af at
fastholde KKR som et koordinerende og regionalt forum og i stedet varetage
relationen til KL via andre fora.



6

TEMA I

KKR som politisk 
koordinations- og mødeforum
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Det er bred enighed om, at politisk indflydelse på sagerne ikke opnås på selve
KKR-møderne, men forud for og imellem møderne. Det er således også på
formøder (fx i partigruppen), at der opleves de største politiske drøftelser og
muligheder for at øve politisk indflydelse.

Ofte opleves det, at sagerne er handlet af og blot skal eksekveres på KKR-
møderne. Det kræver således en vis politisk fornemmelse at øve indflydelse og
flere udtrykker, at man som politiker skal kende sin besøgstid. Det er også i
denne sammenhæng, at der erfares den største ubalance mellem borg-
mestrene og de øvrige medlemmer, hvor borgmestre i egenskab af deres
fuldtidshverv, deres adgang til embedsværket samt øvrige politiske relationer
har markant bedre mulighed for at øve indflydelse på sagernes udformning. Det
kan derfor være svært for de øvrige KKR-medlemmer at matche borgmestrene
og opnå den samme viden om sagerne.

Der opleves dermed en ubalance i, hvor godt man som medlem er klædt på til
de forskellige drøftelser, herunder en ubalance i mulighederne for at sætte sig
(principielt og substantielt) ind i alle sagerne, alt efter om man er borgmester-
medlem eller øvrigt medlem. Dette skal dog ikke forstås som, at øvrige
medlemmer ikke har samme mulighed for at gøre sig gældende på selve KKR-
møderne – tværtimod er oplevelsen, at der er en klar ligestilling, hvad det
angår.

3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

KKR som koordineringsforum og adgang til indflydelse

KKR betragtes af alle interviewpersoner i evalueringen som et nødvendigt
forum til at koordinere og håndtere emner eller områder, der går på tværs af
kommunerne i det enkelte KKR. Som det fremgår af figuren nedenfor opleves
der generelt en høj enighed om, at KKR fungerer som et godt koordinerings-
forum mellem kommunerne. Formandskaberne er mest positive.

Koordineringen og den politiske søgen efter konsensus i KKR er et af de
karaktertræk, der definerer samarbejdet. Det betyder, at de enkelte
formandskaber, lokale direktør- og cheffora og KKR-sekretariater har en vigtig
rolle i forhold til at inddrage kommunerne, formidle og forberede sagerne
således, at alle kommunerne i det enkelte KKR kan tilslutte sig sagerne på
dagsordenen.

”Det er ikke noget problem at matche borgmestrene på 
selve møderne – alle bliver hørt. Men selvfølgelig går man 
som menigt medlem mere op i nogle emner end andre –
dem som man også går op i derhjemme.” 

Citat fra KKR-medlem (ikke-borgmester)
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

I forhold til at nå til enighed om de emner, som er på dagsordenen, erfares det,
at man generelt er lykkedes på tværs af alle KKR. Her synes særligt det
forarbejde, som formandskabet udfører forud for møderne, afgørende, ligesom
det synes centralt at identificere de emner eller det fælles grundlag, som det er
realistisk at opnå konsensus om.

Konsensus-arbejdsformen bevirker også, at de sager, der er på selve
dagsordenen i KKR ofte er givet på forhånd og den politiske dimension på selve
KKR-mødet således er mindre. Det kan fx være vedrørende rammeaftaler på
det specialiserede socialområde, dimensionering på uddannelsesområdet,
infrastruktur, kollektiv trafik eller lignende temaer.

Tydeliggørelsen af den politiske dimension i sagerne håndteres forskelligt
mellem de fem KKR. Nogle steder arbejdes med et princip om, at alle sager
skal behandles på KKR-møder to gange: først en indledende politisk dialog,
hvor politiske forskelle og ligheder i synspunkterne tydeliggøres, som dernæst
inddrages i forarbejdet af den endelige sagsfremstilling, som der kan opnås
konsensus om i anden runde. Andre steder har man et større fokus på
koordineringsdelen, hvor den politiske dimension således bliver mindre. Denne
forskellige prioritering af, hvad KKR anvendes til i dag, er en af de mest
markante forskelle observeret i evalueringen.

KKR og arbejdsform

Der er observeret en forskel i adgangen til viden om og støtte til KKR-
medlemmerne i det substantielle arbejde i KKR – afhængigt af, om man er del
af formandskabet, borgmester eller menigt medlem af KKR.

For at arbejde aktivt med at skabe et velfungerende KKR, er der flere
forskellige tiltag. Flere steder har det været befordrende med en proces i
starten af valgperioden, hvor formandskaberne i samarbejde med det øvrige
KKR har formuleret en ‘programerklæring’, som satte fokus på de områder,
som KKR gerne ville lykkes med i perioden.

Omvendt erfares det som en klar barriere for samarbejdet, hvis enkelt-
kommuner på visse områder udtrykker stærke særinteresser – fx vedrørende
infrastruktur eller takster på det specialiserede socialområde.

”Programerklæringer” eller udvælgelsen af få ”fokusområder” har vist sig at
være effektive i samarbejdet i KKR og har skabt en retning og tydelighed i,
hvad KKR-samarbejdet reelt skal handle om eller lede til i perioden. Dette kan
gøre det nemmere at forfølge de politisk målsætninger for det enkelte KKR.

Udadtil kan opgavefordelingen mellem KKR og øvrige regionale fora på visse
områder synes uklar. Det kan være i relation til regionen eller lokale fora som fx
business regions. Erfaringen er dog, at disse snitflader efterhånden udjævnes,
ligesom det opleves, at KKR i stigende grad anvendes af eksterne relationer
(som fx organisationer, uddannelsesinstitutioner, mv.) som en fælles indgang til
kommunerne i regionen. Dette varierer dog noget mellem de fem KKR.

4.A KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret 
repræsentant og talerør for kommunerne over for 
regionen/øvrige samarbejdspartner
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3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Eksempler på områder, hvor KKR særligt er lykkedes

• Socialtilsynet: Selvom etableringen af socialtilsynet var en svær 
udfordring, så lykkedes det alligevel at nå til enighed igennem KKR. 

• Sundhedsaftalerne: I ét KKR udarbejdede man en ny proces, hvor 
kommunalbestyrelserne blev inddraget meget og tidligt, herunder helt 
ned til de enkelte fagudvalg i kommunerne. Resultatet var, at 
kommunalbestyrelserne bakkede op om sundhedsaftalen og følte 
ejerskab til den.

• Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde: Det lykkedes i 
flere KKR at involvere kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen af den 
sociale rammeaftale i endnu højere grad ved at afholde temamøder om 
netop rammeaftalen. 

• Beredskab: Sammenlægningen af beredskaberne lykkedes, fordi KKR 
tog ejerskab til dagsordenen. Formandskabet oplevedes at have den 
faciliterende rolle, og KKR udgjorde fra start et forum, hvor man kunne 
forventningsafstemme med hinanden. 

Det, der er kendetegnende for øvrige sager, som de enkelte KKR er lykkedes
med, fx på uddannelsesområdet, trafik- eller infrastrukturområdet, er at en
mindre gruppe – herunder formandskabet – har sat temaet på dagsordenen og
fået skabt konsensus om vigtigheden af dette tema.

De temaer, hvor KKR oplever de største udfordringer med at skabe konsensus
er, når særinteresser i den enkelte kommune er større eller stærkere end den
linje, der forsøges lagt i KKR. Dette kan både omfatte takster på det
specialiserede socialområde, samt konkrete prioriteringer af infrastruktur. Oftest
løses de konkrete udfordringer eller forskellighederne med, at sagens indstilling
gøres bredere eller mindre forpligtigende.

Der er dog en generel oplevelse af, KKR opfattes som en troværdig og
kvalificeret repræsentant for kommunerne (jf. figuren ovenfor). Oplevelsen er,
at flere og flere af samarbejdspartnerne oftere henvender sig til KKR som en
fælles indgang til kommunerne i regionen.

Samarbejde på tværs af fagområder

For så vidt angår de forskellige fagområder, er det mere varierende, hvorvidt
det er lykkedes de enkelte KKR at samarbejde om opgaverne og skabe fælles
løsninger. Inden for de mere bundne opgaver (som fx socialt tilsyn og
beredskab) er man generelt lykkedes, om end processen til tider har været
lang. Men arbejdet i KKR synes på disse områder bestemt at have medvirket til
at finde frugtbare løsninger, som det ellers næppe var lykkedes kommunerne
selv at identificere og realisere uden et forum som KKR.

På det sociale område og sundhedsområdet er erfaringen, at samarbejdet tillige
er modent. Det synes vanskeligere på områder som infrastruktur og vækst,
hvor der observeres større forskelle mellem de forskellige KKR. Her kommer
enkelte kommuners særinteresser dels tydeligere til udtryk, ligesom
snitfladerne til øvrige regionale fora, såsom business regions, er mere uklare,
hvilket kan mindske KKR’s gennemslagskraft på området. Det er særligt
gældende inden for erhvervs- og vækstområdet, samt turisme, hvor der
opleves konkurrence fra regionen i at ”eje” dagsordenen. Generelt er det dog
opfattelsen, at KKR har – og bør have – en rolle at spille også på disse
områder.

”Vi opnår konsensus om langt de fleste emner uden problemer. De
få steder, for eksempel i forhold til prioritering af infrastruktur, hvor
konsensus kan være vanskeligere, finder vi alligevel fælles fodslag i
nogle bredere formuleringer eller indstillinger, som alle kan se sig i
eller acceptere.”

Citat fra borgmester 
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Sekretariatsbetjeningen af de udpegede repræsentanter er også forskellig. I de
mere centrale udvalg er der en betydelig sekretariatsbetjening af medlemmerne
hvor der i de mindre centrale udvalg, reelt ingen understøttelse er fra KKR.

I de kombinerede tilfælde, hvor man dels er udpeget til et mindre centralt
udvalg, dels ikke er medlem af KKR, opleves rollen som repræsentant særligt
vanskelig, og det kan være uklart, hvem man som sådan repræsenterer i
udvalgsarbejdet (KKR, egen kommune, eget parti, ‘sig selv’).

Mange af de interviewede i evalueringen giver udtryk for, at de mange samt
meget forskelligartede typer af repræsentationer muligvis, er med til at
forstærke et diffust billede af, hvad KKR reelt skal levere på. Der gives udtryk
for, at en række af de mindre tværgående repræsentationer, uden reelt politisk
indhold, muligvis ville være bedre tjent med udpegede embedsmænd.

3) TEMA I:
KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Samarbejde mellem kommunerne i KKR om fagområder omhandler ikke alene
den politiske eller koordinerende dimension. KKR anvendes også oftere som
mødeforum i forhold til videndeling og erfaringsudveksling mellem
kommunerne. Der afholdes et stigende antal temamøder, konferencer eller
lignede på såvel politisk som administrativt niveau mellem kommunerne i KKR.
Dette understøtter en større videndeling og samarbejde mellem kommunerne
end tidligere. På denne måde bliver KKR et naturligt omdrejningspunkt for det
mellemkommunale samarbejde på alle niveauer.

Rollen som KKR-udpeget repræsentant

Det enkelte KKR udpeger kommunale repræsentanter til en række regionale
fora. Det kan eksempelvis være til Sundhedskoordinationsudvalget, Praksis-
planudvalget, Vækstforum, men også mindre regionale udvalg og nævn som fx
samarbejdsudvalg for diverse faggrupper (tandlæger, fysioterapeuter mv.). Der
er observeret to forskelle på tværs af de fem KKR, som har indflydelse på,
hvordan rollen som repræsentant opleves.

Den første forskel handler om tilknytningen til KKR. Visse repræsentanter er
ikke samtidig medlem af KKR, hvilket kan medføre, at rollen opleves som noget
fritsvævende. Ofte opleves ingen nærmere dialog med KKR, ligesom mandatet
kan opleves uklart.

I de KKR, hvor hovedparten af udpegelserne til de forskellige fora sker fra de
faste medlemmer af KKR, er der en stærkere relation, og der gives udtryk for et
tydeligere mandat end i de KKR, hvor der rekrutteres bredt (og udenfor KKR).

Den anden forskel knytter sig til tyngden af det pågældende udvalg, som man
er udpeget til. Ofte er interessen for, og dialogen med, KKR større, des mere
centralt udvalget opleves (fx Sundhedskoordinationsudvalget). I disse tilfælde
gives ofte en orientering til KKR om arbejdet i udvalget, hvilket kan bidrage til at
afstemme forventninger til de(n) udpegede. Modsat kan interessen opleves
ringere i de tilfælde, hvor repræsentanterne er udpeget til mindre centrale
udvalg (fx samarbejds- eller klagesagsudvalg inden for et bestemt fagområde).

”Mandatet kan måske godt svæve lidt. Forventnings-
afstemningen i forhold til KKR og formandskabet 
mangler lidt. De drøftelser kunne man godt bruge. 
Gerne med hele KKR. I dag har man ingen drøftelser 
med KKR.”

Citat fra udpeget (ikke KKR-medlem, mindre udvalg)
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TEMA II

Relationen mellem KKR og 
kommunalbestyrelserne



12

Kendskabet til KKR i kommunalbestyrelserne

Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum, og kendskabet til
KKR og KKR’s arbejde er generelt lavt. Denne oplevelse gælder på tværs af de
forskellige grupper – såvel borgmestre som kommunalbestyrelsesmedlemmer,
der enten er – eller ikke er – medlem af KKR.

Det afspejler sig også ved interviewpersonernes vurdering af, hvorvidt arbejdet
i KKR anses som vigtigt for kommunalbestyrelsen. Her er gennemsnittet af
vurderingerne lavt, jf. figuren nedenfor.

Der er ingen fast praksis for, hvordan KKR-medlemmer (herunder borgmestre)
orienterer deres kommunalbestyrelse om arbejdet i KKR, eller hvorvidt
dagsordener, referater, mv. distribueres til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Dette opleves at være personafhængigt, og op til hovedsageligt borgmesteren
at udbrede kendskabet til KKR i egen kommunalbestyrelse. Det sker således
på en række forskellige måder og i forskelligt omfang – oftest begrænset og
sporadisk.

4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Omvendt opleves der heller ikke nogen større efterspørgsel fra
kommunalbestyrelsen på viden om arbejdet i KKR, ligesom der sjældent søges
indflydelse i de sager eller emner, som KKR måtte behandle. Det kan blandt
andet skyldes, at både dagsordener og materiale til KKR-sager opfattes som
meget omfangsrigt og svært tilgængeligt – særligt for
kommunalbestyrelsesmedlemmer med begrænset tid. Hertil kommer, at emner
ofte har en mere overordnet og tværkommunal karakter, hvilket ikke opfattes
ligeså nærværende som de øvrige sager i kommunalbestyrelsesarbejdet, som
ellers optager medlemmernes tid.

Der opleves dog eksempler på, at kendskabet til KKR er højere i de fagudvalg,
som beskæftiger sig med de emner, som ligeledes behandles i KKR. Det
gælder særligt på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. I
samme forbindelse er det også lykkedes at højne interessen via temamøder,
men fælles for begge disse forhold synes at være, at emnerne skal kunne
kobles mere direkte til arbejdet i fagudvalget/kommunalbestyrelsen, og det skal
være tydeligt om, og i givet fald hvordan, eventuel indflydelse kan gøres
gældende.

I lighed med ovenstående er der også set eksempler på, at formandskabet har
forsøgt at udbrede kendskabet til KKR ved at besøge hver enkelt
kommunalbestyrelse i regionen.

”Jeg fortæller ikke kommunalbestyrelsen om, hvad 
der sker på KKR-møderne. Det er ikke fordi, at 
arbejdet i KKR ikke er relevant. Men det er svært for 
de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer at 
fatte interesse for.”

Citat fra borgmester 
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Besøgsrunden har haft en positiv værdi, men det erfares, at det har været
vanskeligt at forankre interessen på længere sigt, hvorfor der stilles
spørgsmålstegn ved, om det er umagen værd. Det havde for eksempel taget et
formandskab halvandet år at nå rundt til alle kommunalbestyrelserne i regionen,
med et væsentligt ressourcetræk til følge.

Det nævnes, på tværs af interviewgrupper, at der med fordel kunne gøres en
yderligere indsats i starten af en valgperiode, for at introducere KKR. I den
enkelte kommunalbestyrelse kunne man også introducere kommunens KKR-
medlemmer, således at de almindelige (og særligt nye)
kommunalbestyrelsesmedlemmer stifter bekendtskab med arbejdet i KKR.
Indsatsen skal balanceres med, hvad nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i
øvrigt skal introduceres til, i starten af en valgperiode.

Kommunalbestyrelsernes mulighed for at øve indflydelse i KKR

Det er opfattelsen, at kommunalbestyrelserne ikke har stor mulighed for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR. Sager fra KKR til kommunalbestyrelsen opfattes
bredt som efterretnings- eller orienteringssager, med begrænset mulighed for at
justere i materialet. Det forekommer uklart for kommunalbestyrelsernes
almindelige medlemmer, om – og i givet fald hvordan – det er muligt at øve
indflydelse, inden sagen når KKR. Denne oplevelse deles også af de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af KKR. Det er således
hovedsageligt borgmestrene, der øjner og udnytter mulighederne for at øve
indflydelse på arbejdet i KKR.

Der opleves dog sjældent større uenigheder i kommunalbestyrelserne i forhold
til de sager, som kommer til behandling fra KKR. Sagerne opleves at være
resultat af det ofte langstrakte forløb, der er gået forud for, at sagen behandles i
kommunalbestyrelsen, herunder den konsensusprægede behandling i KKR.
Den utydelige mulighed for at øve indflydelse på sagerne, samt det ofte
konfliktfri indhold, synes begge at være medvirkende til at mindske interessen
for arbejdet i og sagerne fra KKR.

Eksempler på erfaringer med at involvere kommunalbestyrelserne

Der er forskellige erfaringer med at øge involveringen af kommunalbestyrelserne. I
en række kommuner har man eksempelvis inviteret kommunalbestyrelsen eller
kommunens fagudvalg til temamøder om emner, som sideløbende har været drøftet
i KKR – fx en kommende sundhedsaftale, den sociale rammeaftale eller
sammenlægningen af beredskaberne.

Erfaringerne hermed har været blandende. I visse kommuner og på visse
enkeltstående områder er det lykkedes at vække interessen og mobilisere
kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg. I andre tilfælde har interessen for,
og deltagelsen i, temamøderne været lav og da man i ét KKR inviterede fagudvalg
på tværs af regionens kommuner til dialogmøde om den kommende sundhedsaftale
mødte alene 11 personer op.

Det lader dog til, at der hvor det er lykkedes at skabe en interesse, har det været
kendetegnende, at emnerne har været afgrænsede, konkrete og nærværende for
kommunalbestyrelsen. I den forbindelse synes det lettere at mobilisere interessen i
kommunernes fagudvalg end bredt på tværs af kommunalbestyrelsen.

”KKR lever ikke i kommunalbestyrelserne. Det er kun 
i forbindelse med de store ting, som fx den sociale 
rammeaftale, at kommunalbestyrelserne involveres, 
og der er alt tygget og klappet af i forvejen. Og så er 
det svært at skabe energi omkring det.”

Citat fra borgmester 
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4) TEMA II:
Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Legitimiteten af KKR

På trods af den lave interesse for, og viden om, KKR observeres fortsat en
generel opbakning til KKR som koordinationsforum. Der udtrykkes generel tillid
til de udvalgte KKR-politikere samt deres embedsmænd. Der er bred enighed
om, at KKR har en værdi, som dog kan være uklar i det daglige og det nære.

Der erfares en variation i denne opfattelse, hvor medlemmer af KKR
(formandskab, borgmestre og øvrige medlemmer) i højere grad end almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykker tilfredshed med den aktuelle
struktur (herunder inddragelse og mulighederne for indflydelse), mens
almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer erfares at være en anelse mere
tilbageholdne med opbakningen. Blandt sidstnævnte anerkendes KKR-
medlemmernes indsats dog fortsat.

Denne observation understøttes af nedenstående figur, hvorom det ligeledes
kan siges, at jo tættere på kernen i KKR, man befinder sig, des større
opbakning til arbejdet i KKR udtrykker man.

Der er en erkendelse af, at et konsensusforum som KKR – med bred
repræsentation på tværs af partier – ikke på samme tid kan være et forum, hvor
beslutninger træffes i konsensus og et effektivt beslutnings- og
eksekveringsorgan. På den måde opleves det, at KKR formår at udfylde sin
rolle, om end selve konstruktionen kan give anledning til en manglende
interesse i den enkelte kommunalbestyrelse.

På nuværende tidspunkt erfares det ikke, at der er væsentlige udfordringer med
legitimiteten, men det bemærkes som et opmærksomhedspunkt, at arbejdet i
KKR ikke bør dekobles kommunalbestyrelserne fuldstændigt. Det forhold, at
der fortsat er øvrige medlemmer end borgmestre repræsenteret i KKR, samt at
den enkelte kommunalbestyrelse formelt kan undlade at vedtage indstillinger
fra KKR, synes at bidrage til denne fortsatte legitimitet.

”Det er bestemt vigtigt, at kommunernes stemme bliver 
hørt, og gerne med en vis pondus gennem KKR. Men 
det er også fint, hvis KKR repræsenterer kommunerne 
uden, at man derfor behøver at informere om det eller 
belemre kommunerne med det i tide og utide.”

Citat fra KKR-udpeget

”Man accepterer, at systemet er som det er 
– nogle ting besluttes i noget, der hedder 
KKR, og det er så bare sådan det er.”

Citat fra kommunalbestyrelsesmedlem2.A Der er bred opbakning til arbejdet i KKR
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TEMA III

Relationen mellem KKR og KL
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5) TEMA III: 
Relationen mellem KKR og KL

Relationen mellem KKR og KL

Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne, og for
så vidt heller ikke blandt medlemmerne af KKR – både borgmestre som øvrige
medlemmer. Det opfattes således ikke bredt, at KKR er en del af KL’s politiske
organisering og der er ikke klarhed om hvordan KKR indgår i samspillet med KL
om politiske dagsordner. Det er hovedsageligt formandskaberne, der oplever
denne sammenhæng.

Der er i forlængelse heraf også en relativ høj andel af interviewpersoner, der
svarer ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvorvidt der er et godt samspil mellem
KKR og KL, jf. figuren nedenfor. Når man spørger mere direkte ind til dette, er
svaret, at det primært er formandskabet, der har dialogen med KL og derfor
alene kender svaret på dette.

Formandskabet opleves altså i høj grad som værende de, der varetager
relationen til KL, og det er man som medlem betrygget i. De borgmestre, der er
repræsenteret i KL’s bestyrelse eller fagudvalg bidrager, ligeledes til relationen
mellem KKR og KL.

I forhold til politiske udspil eller temadrøftelser, hvor KL arbejder på at ind-
drage KKR i politikdannelsen udtrykkes ofte, at der er for kort svarfrist eller
høringsperiode hvis der skulle ske en reel involvering af de politiske bagland.
Enkelte udtrykker dog også, at KL er blevet bedre til at involvere og inddrage
KKR i politikdannelsen end tidligere og at dette er positivt. KKR opfattes
hovedsageligt som et regionalt forum, hvor emner af interesse for kommunerne
i regionen kan drøftes. Kontakten til og fra KL opfattes således som varetaget
via andre fora og kontaktpunkter end KKR, fx KL’s nyhedsbreve eller personlige
kontakter.

Der er endvidere ikke entydighed om, hvorvidt denne relation til KL ønskes
forstærket. Visse steder ytres der ønske om en større inddragelse i KL’s sager,
fx større udspil, hvor KKR med fordel kunne anvendes mere aktivt til at
inddrage kommunerne – særligt når forummet i forvejen eksisterer. Andre
steder ytres der tilfredshed med, at formandskabet sikrer relationen til KL, og at
arbejdet i KKR primært fokuserer på det tværkommunale samarbejde mellem
kommunerne indenfor regionen.

KKR formandskaberne adskiller sig fra de øvrige grupper ved at opleve en
tættere relation til KL. Særligt opleves møderne mellem KL’s og KKR’s
formænd og næstformand som vigtige og centrale for at sikre sammenhæng
mellem KL’s og KKR’s dagsordner..
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”Den relation (til KL, red.) opdager man slet 
ikke. Man går ud fra, at det sker gennem 
formandskabet, og det er man så tryg ved –
at de repræsenterer os godt.”

Citat fra borgmester
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BILAG 1

Metode og interviewoversigt
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Metode og interviewoversigt
Fokusgruppeinterviews

Den indsamlede viden, som ligger til grund for evalueringen, er hovedsageligt
indsamlet gennem fokusgruppeinterviews, samt supplerende telefoninterviews.
Disse interviews er alle foretaget som semistrukturerede interviews – det vil
sige en naturlig samtale styret efter en bagvedliggende spørgeramme.

Spørgerammen er udarbejdet i tæt samarbejde med KL. Spørgerammen er
tilpasset efter de forskellige fokusgrupper, men dog for alle fokusgrupper
opbygget efter samme tre temaer, som tidligere beskrevet.

Fokusgrupperne er dannet med udgangspunkt i de forskellige roller, som er
enten tæt eller mindre tæt på arbejdet i KKR – det vil sige formandskaberne,
borgmestre (som er fødte medlemmer af KKR), øvrige medlemmer af KKR,
udpegede KKR-repræsentanter samt almindelige
kommunalbestyrelsesmedlemmer. På den måde er der søgt at sikre en bred
repræsentation af synspunkter alt efter, hvor de interviewede er placeret i
forhold til KKR.

Mængden og bredden af interviews vurderes at give et solidt indblik i
oplevelsen af KKR på tværs af regioner og roller. Der var oprindeligt planlagt
flere interviews end gennemført. Det har vist sig vanskeligt, at få
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR, til at
deltage i interviews. Dette vurderes dog ikke at have nogen konsekvens for
evalueringens konklusioner, bl.a. da der ikke er oplevet væsentlig varians i
udsagn på tværs af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har deltaget.

Formandskab Borgmestre Øvrige KKR-
medlemmer

Udpegede Kommunalbestyrelses-
medlemmer

I alt 

KKR Nordjylland 2 4 3 4 1 14

KKR Midtjylland 2 3 1 3 4 13

KKR Syddanmark 2 5 2 4 2 15

KKR Sjælland 2 4 3 1 0 10

KKR Hovedstaden 2 4 2 2 2 12

I alt 10 20 11 14 9 64

I den forbindelse bemærkes det, at der undervejs i afholdelsen af interviews er
observeret en ensartethed i oplevelsen af KKR, hvilket tillige indikerer, at
antallet af interviews har været tilstrækkeligt til at udtrykke de forskellige
perspektiver.

Spørgeskemaundersøgelse

Den via interviews indsamlede viden er suppleret med en kort
spørgeskemaundersøgelse, hvor interviewpersonerne først har vurderet en
række faste udsagn om KKR på en skala fra 1 til 5, hvor 5 udtrykker en meget
høj grad af enighed i det pågældende udsagn. Disse udsagn er vurderet af
såvel interview-personerne i fokusgruppe- samt telefoninterviews, dog således
at enkelte interviewpersoner, som fx forlod interviewet før tid, ikke har svaret.

Derudover er interviewpersonerne på fokusgruppeinterviewene blevet forholdt
en liste med 15 nøgleord, hvoraf de har skullet markere maksimalt 5 af disse,
som de i) bedst synes kendetegner KKR i dag samt ii) mener bør kendetegne
KKR fremadrettet. Output fra såvel udsagn samt nøgleord fremgår af bilag 2.
Det bemærkes, at ikke alle interviewpersoner har markeret lige mange
nøgleord, og at nøgleordene ej heller er udfyldt ved telefoninterview.

Interviewoversigt

Antallet af interviewpersoner fremgår af tabellen nedenfor. Denne dækker både
over fokusgruppe- samt telefoninterviews.

Interviewoversigt
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BILAG 2

Grafer
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Introduktion til grafer

Nøgleord – i dag og fremover

Som beskrevet i bilag 1 har de interviewpersoner, som har deltaget i fysiske
fokusgruppeinterviews, udfyldt en liste med nøgleord. Listen er gengivet
nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk fremstilling af, hvilke ord, der
oftest er markeret for dels at kendetegne KKR bedst i dag; dels bør kendetegne
KKR fremadrettet, ligesom der er foretaget en sammenstilling heraf, sorteret
efter de udsagn, som interviewpersonerne har angivet bør kendetegne KKR
fremadrettet.

Vurdering af udsagn

Som beskrevet i bilag 1 har samtlige interviewpersoner vurderet en række
udsagn. Udsagnene er gengivet nedenfor. På de følgende sider ses en grafisk
fremstilling af interviewpersonernes vurdering. På den første side vises en
simpel numerisk fremstilling, samt et gennemsnit. På den følgende side vises,
hvordan de forskellige fokusgruppers besvarelser fordeler sig.

Hvilke af de følgende 15 nøgleord synes du bedst kendetegner KKR i dag – og hvilke 
bør kendetegne KKR fremadrettet? 

Kendetegner bedst 
KKR i dag 

(markér max 5)

Bør kendetegne KKR 
fremadrettet 

(markér max 5)
Samarbejde

Inddragende 

Politisk 

Proaktiv

Konsensus 

Tilgængelig 

Handlekraft

Innovativ 

Kompetent 

Inspirerende 

Transparent

Effektiv

Værdiskabende 

Beslutsom

Relevant 

Hvordan vurderer du nedenstående udsagn om KKR? 

(Sæt ét kryds pr. udsagn: 1 = i meget lav grad; 5 = i meget 

høj grad)

1 2 3 4 5 Ved 
ikke

KKR er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i 
regionen

Der er bred opbakning til arbejdet i KKR

KKR arbejdet er vigtigt for kommunalbestyrelserne i min 
kommune

KKR fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant 
og talerør for kommunerne over for regionen/øvrige 
samarbejdspartner

KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker

KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og 
politikker på tværs af kommuner

Der er et godt samspil mellem KKR og KL 

KL inddrager KKR i relevante spørgsmål

Viden om KKR's arbejde er vigtigt for det politiske arbejde i 
min kommunalbestyrelse
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Grafer
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3.4 KKR Syddanmarks udpegelser af politiske repræsentanter 
til regionale fora



KKR Syddanmark udpegelser 2014-2018 
 

Det specialiserede socialområde 
– Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt ungdomsud-

dannelse 

– Center for Rehabilitering og Specialrådgivning CRS/Center for Kommunikation og hjælpe-

midler CKHM bestyrelse 

Uddannelse 
– Erhvervsakademi Kolding  

– International Business College  

– Social- og sundhedsskolen Fyn 

– Syddansk Uddannelsesaftale 

– University College Lillebælt - bestyrelse 

– University College Lillebælt – Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen1 

– University College Lillebælt – Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen1 

– University College Lillebælt – Uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen1 

– University College Syddanmark - bestyrelse  

– VUC Syd - bestyrelse  

– VUC Syds Uddannelsesudvalg1 

Vækst og erhverv 
– Det Regionale Vækstforum  

– Det syddanske EU-Kontor  

– Inspiring Denmark 

– Interreg IV A  

– Interreg V A  

– Koordinationsudvalg for Regional Udviklingsplan  

– Partnerskab for Østersøturisme  

– Væksthus Syddanmark – bestyrelse 

Beskæftigelse  
– RAR Fyn  

– RAR Sydjylland  

Sundhed 
– Koordinationsudvalg for Tandlæger  

– Praksisplanudvalget 

– Ringgården 

– Samarbejdsudvalget - Almen Praksis  

– Samarbejdsudvalget – Fodterapeuter 

– Samarbejdsudvalget – Fysioterapeuter 

– Samarbejdsudvalget - Kiropraktorer  

– Samarbejdsudvalget - Psykologer  

– Samarbejdsudvalget - Speciallæger  

– Samarbejdsudvalget – Tandlæger 

– Sundhedskoordinationsudvalget 

                                                           
1 Jf. strategi for bestyrelsesarbejde udgår denne af udpegningslisten til næste periode 



Trafik 
– Trafikselskabet Fynbus bestyrelse  

– Trafikselskabet Sydtrafik - bestyrelse 

– Region Syddanmarks Mobilitetsråd 

Øvrige 
– Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelse  

– TV Syds repræsentantskab  

 

Yderligere om de enkelte udpegelserne kan ses i blå bog: http://www.kl.dk/alte-

rate/Bl%C3%A5_Bog_for_KKR_Syddanmark.pdf  

http://www.kl.dk/alterate/Bl%C3%A5_Bog_for_KKR_Syddanmark.pdf
http://www.kl.dk/alterate/Bl%C3%A5_Bog_for_KKR_Syddanmark.pdf


4.1 Meddelelser



Dato: 6. juli 2017 

 

 

 

 

Til ministeren for offentlig innovation  

Sophie Løhde 

 

Kære Sophie Løhde 

 

I Syddanmark er der et tæt og godt samarbejde på tværs af kommunerne 

og Region Syddanmark. I fællesskab har vi blandt andet haft succes med 

at udvikle kommunikationen og samarbejdet på tværs i forhold til borgere 

med somatiske lidelser igennem samarbejdsaftalen SAM:BO.  

 

Samarbejdsaftalen gælder på tværs af region, kommuner og almen prak-

sis. Aftalen sikrer struktureret og systematisk elektronisk kommunikation 

på tværs af sektorerne og beskriver krav til samarbejde, kommunikation, 

patientinformation og kvalitetsmonitorering. 

 

Samarbejdet trådte i kraft i 2009 og opleves som en stor succes både for 

den faglige kvalitet i indsatserne i de forskellige sektorer og patientsikker-

heden, men ikke mindst også for borgernes oplevelse af sammenhæng, 

involvering og koordinering på tværs. 

 

Derfor er vi gået sammen om at udvide samarbejdet til også at omhandle 

borgere med psykiske lidelser, hvor vi stadig ser potentialer i at sikre en 

forbedret sammenhæng og koordinering på tværs af sektorerne. 

 

Udvidelsen besværliggøres dog af lovgivning. Konkret er udfordringen, at 

der ikke er lovhjemmel til, at de socialpsykiatriske problemstillinger skri-

ves ind i de nuværende plejeforløbsplaner og udskrivningsrapporter, idet 

en del af personalet i socialpsykiatrien (eksempelvis en pædagog eller 

socialrådgiver) ikke arbejder i henhold til Sundhedsloven, men efter Ser-

viceloven. 

 

Det gør, at det har været nødvendigt at udarbejde tre forskellige nye 

SAM:BO-forløb for det socialpsykiatriske område. I nogen tilfælde vil det 

medføre, at medarbejderen skal udfylde to forskellige standarder om den 

samme borger. Det er unødvendigt bureaukrati, der stjæler tid fra andre 

opgaver, og det højner risikoen for, at der kan ske kommunikationsbrist i 

samarbejdet.  

 

I forbindelse med ministerens arbejde med en ny sammenhængsreform 

vil vi derfor opfordre til, at ministeren sikrer, at der skabes lovhjemmel til, 

at personale i socialpsykiatrien elektronisk kan skrive og sende social-



 

psykiatriske problemstillinger i plejeforløbsplaner og udskrivningsrappor-

ter, uanset om de arbejder i henhold til Sundhedsloven eller Service lo-

ven. 

 

Det skal påpeges, at Region Syddanmark ligeledes har gjort opmærksom 

på problemstillingen i forbindelse med ministerens henvendelse af den 

13. juni 2017 om lancering af det foreløbige arbejdsprogram for sammen-

hængsreformen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Tage Petersen    

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget  

Region Syddanmark 

 

 

og 

 

 

 

 

 

Henning Ravn 

Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 

Esbjerg Kommune 
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