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

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

KKR Syddanmark | 14-06-2017

1.

Godkendelse af referat ...................................................................... 3
1.1.

2.

Godkendelse af referat fra møde den 6. februar 2017 ...........................3

Regionalpolitiske sager ..................................................................... 4
2.1.

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger .........................4

2.2.

Etablering af task force til forebyggelse af vold på botilbud ...................6

2.3.

Temadrøftelse: Psykiatriområdet ..........................................................7

2.4.

Status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen ................................................................................. 11

2.5.

Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for det
fælleskommunale sundhedssekretariat ............................................... 12

2.6.

Udspil på voksensocialområdet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’ .. 13

2.7.

Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde ...................... 15

2.8.

Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for fælleskommunalt
socialsekretariat ................................................................................. 17

2.9.

Socialtilsyn Syd Finansieringsbehov for 2018 og årsrapport 2016 ....... 18

2.10.

Dimensionering af SOSU-uddannelserne 2018 ................................... 20

2.11.

Dimensionering af PA-uddannelsen 2018 ........................................... 22

2.12.

Status for arbejdet med strategi for bestyrelsesarbejde på
uddannelsesområdet .......................................................................... 23

3.

2.13.

KL udspil Godt på vej – mod uddannelse og job.................................. 25

2.14.

Opfølgning på topmøde 8. juni om vækst og udvikling i Syddanmark .. 27

2.15.

Fordeling af flygtninge 2017 ................................................................ 28

2.16.

Fordeling af flygtninge 2018 ................................................................ 30

Udpegninger .................................................................................... 33
3.1.

4.

Siden sidst ....................................................................................... 34
4.1.

5.

Meddelelser ........................................................................................ 34

Punkter til næste møde ................................................................... 37
5.1.

6.

Ny borgmester i Vejle Kommune ......................................................... 33

Punkter til dagsordenen for næste møde den 31. august 2017 ............ 37

Eventuelt .......................................................................................... 38
6.1.

Eventuelt ............................................................................................ 38

SIDE | 2

KKR Syddanmark | 14-06-2017

1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde den 6. februar 2017
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Referat fra mødet den 6. februar 2017 kan findes via First Agenda og på
KKR Syddanmarks hjemmeside. Se referatet her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referat fra mødet den 6. februar 2017.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Lovforslag om etablering af nye psykiatriske afdelinger
SAG-2017-02614 tle/bel
Baggrund
Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud,
er der fremsat lovforslag i Folketinget om oprettelse af 150 særlige pladser
på psykiatriske afdelinger i regionerne. Lovforslaget forventes at træde i
kraft den 15. juli 2017 med henblik på, at pladserne står klar primo 2018.
Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af de 150
pladser ikke meldes centralt ud, men bør aftales lokalt med kommunal involvering.
Etableringen og driften af de psykiatriske afdelinger skal drøftes i en styregruppe i regi af Region Syddanmark. Kommunerne deltager med to repræsentanter: direktør Lise Willer fra Socialdirektørforum og direktør Mette Heidemann fra Sundhedsstrategisk Forum.
For at sikre kommunal indflydelse og danne grobund for hensigtsmæssigt
samarbejde om eksempelvis planlægning af kapacitet, etablering af de
kommunale visitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af visitationen til samt brugen af de kommende afdelinger, er det væsentligt, at KKR sætter forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger i gang.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– drøfter, hvordan de fælleskommunale interesser i forbindelse med planlægning og etablering af de nye psykiatriske afdelinger varetages, herunder grundlaget for og tilrettelæggelse af dialog og samarbejde med Region Syddanmark.
– igangsætter en administrativ forberedelse (via Socialdirektørforum og
Sundhedsstrategisk Forum) af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet med Region Syddanmark om fx
planlægning af kapacitet, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne
samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger.
Sagsfremstilling
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I lovforslaget om etablering af de nye psykiatriske afdelinger fremgår det, at
pladserne skal etableres i den regionale psykiatri, og at kommunerne skal
have visitationsansvaret.
Lovforslagets afsæt er, 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.
Elementer i forslaget
Udvalgte elementer i forslaget er, at
– der etableres nye særlige afdelinger med i alt 150 nye sengepladser, hvor
der kan ydes en rehabiliterende indsats under kontrollerede former.
– afdelingerne 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.
– pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med
respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlings psykiatrien i regionsregi.
– kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på
1,75 mio. kr.. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme pladser.
Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service
samtidig mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om
visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig
i længerevarende botilbud efter serviceloven.
Udfordringer
KL har lagt afgørende vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være
realistiske. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning
om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressourcekrævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af
de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale
for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan
være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de
nye pladser fuldt ud.
Monitorering og opfølgning
På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages
en løbende monitorering og opfølgning af de nye pladser i psykiatrien. For
nogle kommuner vil der være brug for at bruge en andel af den aftalte real vækst som bidrag til finansiering af de nye pladser. Dertil kommer, at kom-
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munerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.
Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på
centrale aktivitetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægningsprocenter og opholdsvarighed. Derudover bør der følges op på henvisningsmønstre, herunder hvem der tager initiativ til indstillingen af borgeren,
samt hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt regi eller i
behandlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de
nye særlige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser i behandlingspsykiatrien.
Der er i regi af Region Syddanmark etableret en styregruppe om etablering
af de nye psykiatriske afdelinger. Det forventes, at samarbejdet vil omfatte
planlægning af kapacitet, herunder også en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem regioner, etablerin g af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre.

2.2.

Etablering af task force til forebyggelse af vold på botilbud
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 blev det besluttet, at der i regi af
kommuner og regioner skal etableres en midlertidig task force til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den syddanske task force er sammensat i et samarbejde mellem Region
Syddanmark og de syddanske kommuner. Task forcen består af videnspersoner fra psykiatrien, socialpsykiatrien, relevante botilbud samt Kriminalforsorgen. Task forcen inddrages først, når alle andre relevante tiltag er prøvet,
herunder relevante intern-kommunale initiativer, indhentet rådgivning fra
VISO, behandlingspsykiatri m.fl.
Sammensætning
Task forcen er etableret i et samarbejde mellem Region Syddanmark og de
syddanske kommuner. Task forcen består af ressourcepersoner indenfor det
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pædagogiske, psykologiske, psykiatriske, rusmiddelfaglige og kriminalitetsforebyggende felt, som kan rådgive ledelse og personale på botilbud til
voksne med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for specialistviden om
voldsforebyggelse i relation til beboere og botilbuddenes praksis.
Den syddanske task force består af:
– Helle Friedrichsen, Leder for kvalitet og udvikling på Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark
– Kristine Toullec, Arbejdsmiljøkonsulent, HR Region Syddanmark
– Gitte Lundgren, Leder for St. Dannesbo, Odense Kommune
– Bodil Nissen, Myndighedschef, Esbjerg Kommune
– Repræsentant fra Kriminalforsorgen

2.3.

Temadrøftelse: Psykiatriområdet
SAG-2017-02614 bel/apk
Baggrund

./.

Psykiatriområdet har været i kraftig vækst gennem de sidste 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).
I forlængelse heraf oplever kommunerne et øget pres på en række forskellige kommunale opgaver, herunder de socialpsykiatriske tilbud, sundheds tilbud og beskæftigelsesindsatser.
Presset på psykiatriområdet udfordrer såvel kommuner som Region, hvorfor
der, både i sundhedsaftalen og i rammeaftalen, er fokus på psykiatrien.
Social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Sundhedsstrategisk Forum og direktør for Borger og Arbejdsmarked Lise Willer,
Esbjerg Kommune, Socialdirektørforum lægger op til en drøftelse af psykiatriområdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter, om der indenfor psykiatrien er
tendenser/områder, der skal rettes et særligt fokus imod.
Sagsfremstilling
Psykiatriområdet er sammensat af kommunale og regionale tilbud med afsæt i forskellige lovgivninger.
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Den kommunale psykiatri
Kommunerne har ansvaret for hovedparten af de indsatser, der sker udenfor
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 fx hjælp til medicinadministration, misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats.
Den regionale psykiatri
Regionerne har ansvaret for sygehuspsykiatrien, praktiserende speciallæger, almen praksis, praktiserede psykologer m.fl. 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 (fx distriktspsykiatri) og udgående funktioner.
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 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).
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Det stigende pres på psykiatrien ses i kommunalt regi blandt andet ved, at
antallet af beboere på botilbud efter §107-108 i Serviceloven eller almene
boliger efter §105 i Almenboligloven – er steget fra knap 19.000 i 2010 til
24.000 i 2015. Ligeledes er antallet af personer, der modtager socialpædagogisk støtte, steget fra 24.000 i 2009 til knap 42.000 i 2015.
De markante stigninger i botilbud og socialpædagogisk støtte ses også i en
stigende udgiftsudvikling på området. Alene fra 2013 til 2016 er den samlede udgift til de to områder steget med godt 1 mia. kr. fra 18,4 mia. kr. til 1 9,6
mia. kr. (KL, "Fælles om fremtidens socialpolitik”).
God sektorovergang og koordinering er vigtig
Borgere med psykiske lidelser møder 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 og konkrete projekter. Via Sundhedsaftalen 20152018 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.
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Via Rammeaftalen 2017 er der fokus på sammenhængende indsats for borgere med spiseforstyrrelse, og i Rammeaftalen 2018 er der øget fokus på
sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser.
I den netop indgåede økonomiaftale for kommunernes økonomi i 2018 er
der også fokus på sektorovergangene i psykiatrien. Her henvises til det arbejde, som Regionen, KL og Danske Regioner har igangsat for at udvikle
styringen af psykiatrien. 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.
Sårbare unge
Udviklingen i antallet af personer med socialpædagogisk støtte i eget hjem
er steget for alle aldersgrupper, men stigningen er størst blandt unge under
30 år. Fra 2009 til 2015 er der sket en fordobling fra ca. 5.000 unge til
11.000 unge (KL, "Fælles om fremtidens socialpolitik").
Ligeledes viser den seneste kortlægning fra SFI, at antallet er hjemløse er
steget med godt 1.100 siden 2009 til 6.100 hjemløse i 2015. Stigningen er
primært sket blandt unge. Hjemløshed er sjældent det eneste problem. Faktisk er 4 ud af 5 enten psykisk syge eller har et misbrug.
I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der et særligt fokusområde i forhold til mental sundhed blandt unge.
Tilknytning til arbejdsmarkedet
./.

Borgere med psykiatriske lidelser har generelt en langt løsere tilknytning til
arbejdsmarkedet end øvrige borgere. I 2015 var knap 20 pct. af borgere, der
det seneste år havde været i kontakt med sygehuspsykiatrien, i ordinær beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere i alderen 18-64 år (bilag 3).
Der ses dog en positiv udvikling på området, da andelen af borgere med
psykiatriske lidelser, som enten er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller under uddannelse, er steget 16 procent fra 2012 til 2015. For resten af befolkningen er stigningen blot tre procent i samme periode.
Stigningen kan dog ikke direkte tolkes sådan, at borgere med psykiatriske
lidelser generelt er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Det er muligt, men
det kan også være, at gruppen har ændret sig i takt med det stigende antal
personer, som udredes for psykiatriske lidelser.
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2.4.

Status for arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at
igangsætte et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget forventes at afrapportere i juni 2017. På baggrund
heraf vil Sundhedsministeriet formentlig i efteråret 2017 offentliggøre regeringens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen om arbejdet i Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning.
Sagsfremstilling
Det foreliggende udkast til udvalgsrapport indeholder en række relevante initiativer, som vil bidrage positivt til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Den ikke-planlagte opgaveglidning fra regioner til kommuner
har dog været vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.
KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrels en udarbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at
flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det
nære sundhedsvæsen. Formen og indholdet i et sådant arbejde drøftes i udvalget i maj og juni 2017, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner.
Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse i den sidste del af udvalgsarbejdet. KL har foreslået, at:
– der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være indgået ved udgangen af andet valgår
– der sikres klarere rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau,
bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi)
– der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels v ed at
forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage områder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, såfremt der
er evidens på området
– Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlægges.
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Danske Regioner og KL er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at f orskyde perioden og forlænge de nuværende aftaler.
I forhold til forskydning af sundhedsaftaleperioden vil det konkret betyde, at
de gældende sundhedsaftaler skal forlænges, således at næste sundhe dsaftaler først skal træde i kraft og indsendes til Sundhedsstyrelsen i løbet af
andet år i den nye valgperiode. Der er dog endnu ikke enighed om det præcise tidspunkt.
Endelig forventes udvalget at anbefale en række tiltag med relevans for
kommunerne, bl.a.
– Målretning af regionernes rådgivningsforpligtelse og udgående funktioner
samt bedre adgang til almen praksis
– Specialuddannelse i sygepleje (Sundhedsstyrelsen er efter anbefaling fra
udvalget i gang med at udforme en specialuddannelse til sygeplejerske r
målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen
praksis)
– Mere fleksibelt brug af kompetencer og sikring af, at lovgivningen svarer
til de ændringer, der er sket i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne løser langt flere opgaver på delegation fra læger
– Bedre adgang til at dele data mellem sektorer.

2.5.

Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for det fælleskommunale sundhedssekretariat
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet årsrapport for 2016,
regnskab for 2016 og budget for 2018.
Sundhedsstrategisk Forum og kredsen af kommunaldirektører har godkendt
såvel årsrapport 2016, regnskab 2016 som budget 2018.
Én gang om året godkendes årsrapport fra det forgangne år samt budgettet
for det kommende år, mens regnskabet for det forgangne år tages til efterretning.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– godkender årsrapport 2016 og tager regnskab 2016 til efterretning
– godkender budget 2018.
Sagsfremstilling
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Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat er nedsat og finansieret af de
22 kommuner i Syddanmark.
Sekretariatets primære opgave består i at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på sundhedsområdet, herunder at medvirke til formulering og implementering af sundhedsaftalen, udarbejdelse af praksisplan for
lægeområdet og området for fysioterapi. Samtidig understøtter sekretariatet
de kommunalt udpegede medlemmer i Samarbejdsudvalget for f ysioterapi,
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.
./.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for
2016. Her ses en gennemgang af de opgaver, der er arbejdet med i 2016.

./.

Der var i regnskabsåret 2016 samlede udgifter for 1.325.926 kr. Ved årets
afslutning var der 680.269 kr. i overskud. Overskuddet bruges bl.a. til at finansiere merudgifter i budget 2017.

./.

Budgettet for 2018 lægger samlet op til udgifter på 1.735.293 kr. Dette finansieres af en kommunebetaling på 1,4256 kr. pr. indbygger.
Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat har i 2016 bestået af to medarbejdere: Jesper Madsen-Østerbye og Christina Trankjær Ryborg. Jesper
Madsen-Østerbye stoppede i sekretariatet pr. 1. maj 2017. Cæcile Lumby er
ansat og tiltræder d. 1. juli 2017.

2.6.

Udspil på voksensocialområdet ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’
SAG-2017-02614 mta/bel
Baggrund
KL offentliggjorde den 10. maj 2017 et politisk udspil på voksensocialområ det med titlen ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’. Udspillet er blevet til på
baggrund af en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer.
For at kvalificere KL’s arbejde med udspillet har KKR drøftet synopsis for
udspillet på mødet i november 2016.
Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og
ønsker. Med udspillet lægger KL op til, at velfærd er langt mere end det, en
kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj
grad noget, som vi skaber sammen. Udspillet indeholder en række handlingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og øvrige aktører
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på området inden for fem temaer; rehabilitering, beskæftigelse boliger, helhedssyn på tværs af social og sundhed og mere praksisnær viden.
En række af anbefalingerne berører emner, som indgår i det tværkommunale samarbejde på social- og sundhedsområdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– tager orienteringen om udspillet til efterretning og drøfter, hvordan udspillet kan følges op regionalt, fx ved at understøtte kommunernes politikudvikling inden for de enkelte temaer, medvirke til at fremme tværkommunale samarbejder og indgå i dialog med brugerorganisationer og de faglige
organisationer.
– beder Socialdirektørforum dels drøfte opfølgning på udspillet samt bidrage med forslag til aktiviteter eller initiativer, som kan indgå i KL's arbejde
med en plan for det videre arbejde med udspillets anbefalinger.
Sagsfremstilling
Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling med ændrede rammer for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis.
KL har derfor siden efteråret haft en forstærket dialog på voksensocialområdet. Blandt andet har KL og DH i første halvår af 2017 i fællesskab med
en værtskommune (og i rammeaftaleregi) afholdt regionale arrangementer
for de lokale handicapråd og kommunale ledere og medarbejdere.
Udspillet har til formål, at:
– skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på området
(brugerorganisationer, faglige organisationer m.v.).
– understøtte KL’s interessevaretagelse over for Folketing, ministerier m .v.
– understøtte kommunernes politikudvikling på voksensocialområdet.
Udspillets afsæt er den kommunale virkelighed, hvor flere og flere borgere
efterspørger hjælp og støtte i en tid, hvor kommunernes økonomiske ramme
er under pres. Men som udspillet understreger, betyder det ikke, at kommunerne holder op med at tænke udvikling. Der er i kommunerne et konstant
fokus på, hvordan tingene kan gøres bedre.
Udspillet kommer med en række anbefalinger inden for fem temaer:
– Med rehabilitering som afsæt: Her anbefales det bl.a., at kommunerne
med afsæt i rehabiliteringsbegrebet sætter mål for og følger op på, hvordan deres indsatser understøtter borgerens livsmestring. I forlængelse
heraf lægges vægt på, at regeringen understøtter kommunernes mulighed
for at arbejde rehabiliterende.
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– Det er socialt at tænke beskæftigelse: Her anbefales det bl.a., at inklusion
på arbejdsmarkedet er det styrende mål for indsatser på tværs af social,
sundhed og beskæftigelse.
– Boligen som ramme for det gode liv: Her anbefales det, at regeringen
ændrer boliglovgivningen, så kommunerne får langt bedre muligheder for
at arbejde rehabiliterende i den eksisterende boligmasse, samt at der sikres bedre rammer for at tilvejebringe billige boliger.
– Helhedssyn på tværs: Her anbefales det bl.a., at det samlede psykiatriområde opprioriteres nationalt, samt at det bør undersøges, om der de
senere år er sket en forskydning af ressourcer fra behandling til udredning
og mellem målgrupper. Det anbefales desuden, at kommuner og region i
sundhedsaftaleregi styrker dialogen om betydningen af reduktionen i indlæggelsestid samt stigningen i borgertilgang.
– Mere praksisnær viden om effekt af sociale indsatser: Det anbefales bl.a.,
at kommunerne styrker deres forpligtende samarbejde om at anvende en
fælles dokumentationspraksis på socialområdet.
Udspillet ligger på KL’s hjemmeside: http://www.kl.dk/Kommunaleopgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/

2.7.

Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. I forbindelse hermed udarbejdes
hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og
Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets
redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på
det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Rammeaftalen 2018 er
godkendt i Socialdirektørforum samt hos kredsen af kommunaldirektører.
Kredsen af kommunaldirektører kan anbefale KKR at sende Ramme aftalen
2018 videre til endelig godkendelse hos de 22 kommuner og Region Syddanmark, hvor aftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2017.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender Rammeaftalen 2018 og anbefaler de 22 kommuner ligeledes at godkende aftalen.
Sagsfremstilling
Efter ønske fra flere udvalg i kommunerne inviterede KKR Syddanmark socialudvalgene i kommuner og region til at bidrage til Rammeaftalen 2018
med bud på overordnet langsigtet strategisk retning samt konkre te temaer.
De lokalpolitiske bidrag dannede grundlag for en politisk temadag i marts
2017. Her pegede de deltagende politikere på de indsatser, der skulle indarbejdes i Rammeaftalen 2018.
Følgende tre indsatser er medtaget i Rammeaftalen for 2018:
Specialisering og effekt
– Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker.
– Fokus på at hjælp i nærmiljøet og specialisering bør komme til borgeren
fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud.
Civilsamfundet – egenmestring – samskabelse
– Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte , at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
Psykisk sårbare
– Øget fokus på sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser.
Match med anbefalinger i KL udspil
Temaerne matcher i høj grad de anbefalinger, der fremgår af KL´s udspil
"Fælles om fremtidens socialpolitik" (jf. punkt 2.6). Her er der blandt andet
fokus på:
– Rehabilitering og egenmestring
– Helhedssyn på tværs
– Beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet
– Praksisnær viden om effekt af sociale indsatser
Justeringer i Styringsaftalen
I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:
– Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale
2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud,
herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale
og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
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– Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november
2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne
for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.
Af aftalen fremgår, at der fastsættes én national sats for egenbetaling for
ophold på kvindekrisecenter (§109) og én national sats for ophold på forsorgshjem (§110). Derudover etableres hjemmel til, at opkrævningen kan foretages forud.
Rammeaftale 2018 samt bilagssamling kan findes via dette link.

2.8.

Årsrapport og regnskab 2016 samt budget 2018 for fælleskommunalt socialsekretariat
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Én gang om året godkendes en årsrapport fra det forgangne år samt budgettet for det kommende år, mens regnskabet for det forgangne år tages til
efterretning.
Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører har på møder i maj
2017 godkendt budget 2018 samt anvendelse af midler til fælles initiativer,
Årsrapport 2016 blev ligeledes godkendt og regnskab 2016 blev taget til efterretning. Endelig var der enighed om at nedlægge strategisk arbejdsgruppe, der er nedsat under Socialdirektørforum.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark
– Godkender årsrapport 2016 og tager regnskab 2016 til efterretning
– Godkender anvendelse af midler til fælles initiativer
– Tager nedlæggelse af strategisk arbejdsgruppe til efterretning
– Godkender budget 2018.
Sagsfremstilling
Det fælleskommunale socialsekretariat er nedsat og finansieret af de 22
kommuner i Syddanmark. Den primære opgave er at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på det specialiserede socialområde og
særligt at udarbejde den årlige Rammeaftale.
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./.

Fælleskommunalt socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2016.
Her ses en gennemgang af de opgaver, der er arbejdet med i 2016. Endvidere fremgår årsregnskab for 2016.
Arbejdsgrupper
Socialdirektørforum har i maj 2017 evalueret økonomisk og strategisk arbejdsgruppe, der er nedsat under Socialdirektørforum. Der var enighed om,
at strategisk arbejdsgruppe nedlægges, og at der i stedet løbende nedsættes arbejdsgrupper, når behovet opstår. Dette skyldes, at de opgaver, som
arbejdsgruppen tidligere løste, i dag løses af Socialdirektørforum.
Budget 2018

./.

Socialdirektørforum foreslår, at budget 2018 er på samme niveau som budget 2015. Det betyder, at kommunebetaling pr. indbygger er 2,07 kr.
Fælles kommunale initiativer

./.

Regnskabet for 2016 viser et opsamlet overskud på 2.793.675 kr. Det opsamlede overskud foreslås anvendt til følgende fælleskommunale initiati ver:
– Fælles kompetenceudvikling (der er afsat 350.000 kr. i 2018 samt overslagsårene)
– Matrikelløse indsatser (der er afsat 350.000 kr. i 2018 samt overslagsårene)
– Udvikling af psykiatriområdet (der er afsat 150.000 kr. i 2018 samt overslagsårene)
Initiativerne ovenfor knytter sig til indsatser, som blev valgt på den politiske
temadag den 9. marts 2017. Initiativerne indgår i udkast til Rammeaftalen
2018. Overskuddet vil, med de ovenfor beskrevne disponeringer i 2018 samt
i overslagsårene, være anvendt ved udgangen af 2021.
Organisering
Det fælleskommunale socialsekretariat består af to medarbejdere : Tove Tørnes og Camilla Fyhn Milland.

2.9.

Socialtilsyn Syd Finansieringsbehov for 2018 og årsrapport
2016
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Socialtilsyn Syd har udgivet sin årsrapport for 2016. Rapporten bygger på
resultaterne af årets tilsynsvirksomhed og dokumenterer, at både plejefamilier og botilbud har oparbejdet en høj faglig kvalitet.
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Socialtilsyn Syd har lavet et notat med overblik over finansieringsbehov for
2018. Der vil ikke være takstændringer i 2018.
Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører tog orienteringen til
efterretning på møder i maj 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orientering om årsrapport 2016
samt finansieringsbehov for 2018 til efterretning.
Sagsfremstilling
Finansieringsbehov
Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med angivelse af finansieringsbehov
for 2018. Notatet er behandlet i økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det samlede finansieringsbehov vil i 2018 være 52,9 mio. kr. Der er
for 2018 indarbejdet en rammereduktion på 1 pct. af det opgjorte finansieringsbehov.
Finansieringsbehovet for 2018 på 52,4 mio. kr. er fordelt således:
– 27,6 mio. kr., der finansierer tilsynet med plejefamilieområdet og betales
af kommunerne ud fra andele af 0-17-årige
– 24,8 mio. kr., der finansierer tilsynet på tilbudsområdet via takster, som
betales direkte af tilbuddene.
I forhold til 2017 betyder finansieringsbehovet for 2018, at tilsynet på pleje familieområdet er steget 0,31 pct., når det ses i forhold til antallet af plejefamilier, mens taksterne på tilbudsområdet tilsvarende er faldet med 1,21
pct. Hvis der ikke var indarbejdet en rammereduktion på 1 pct. på det samlede finansieringsbehov, ville det have betydet egentlige takststigninger i
2018.
Årsagen er ændrede krav til opgørelse af pladser på behandlingstilbud efter
Servicelovens §101 og Sundhedslovens §141, jf. ny bekendtgørelse af den
16. december 2016, samt tekniske justeringer i det fælles beregningsark ,
som de fem socialtilsyn skal anvende til beregning af takster.
Reduktionen på 1 pct. har Socialtilsyn Syd således anvendt til at holde taksterne for 2018 på et stabilt niveau i forhold til 2017.
Årsrapport 2016
Socialtilsyn Syd har udgivet årsrapport for 2016, benyt dette link:
http://www.socialtilsynsyd.dk/fileadmin/user_upload/Subsites/socialtilsyn_sy
d/Socialtilsyn-Syd_%C3%85rsrapport1_2016.pdf
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Rapporten viser en generel høj kvalitet i tilbuddene, godt samarbejde, fagligt
velfunderede og velbegrundede metoder samt positivt billede af tilbuddenes
praksis.

2.10.

Dimensionering af SOSU-uddannelserne 2018
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
Der blev i forbindelse med trepartsaftalen fra 2016 indgået en to-årig aftale
mellem KL, LO og Danske Regioner om dimensioneringen af social - og
sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
Denne aftale dannede grundlag for dimensioneringen i 2017 og vil ogs å være grundlaget for 2018 dimensioneringen for SOSU-uddannelserne. Udover
denne ordinære del af dimensioneringen har kommunerne haft mulighed for
at melde ind til KKR sekretariatet, hvis de ønsker at udvide dimensioneringen på en eller begge uddannelser.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen på møde den 19. maj
2017 og kan anbefale KKR Syddanmark at følge Dimensioneringsudvalgets
indstilling til dimensioneringen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender Dimensioneringsudvalgets
indstilling til dimensionering af SOSU-uddannelserne i 2018.
Sagsfremstilling
Fordelingen af den ordinære dimensionering for SOSU-hjælperuddannelsen
og SOSU-assistentuddannelsen mellem KKR områderne ændres ikke fra
2017 til 2018.
Dimensioneringsudvalget har behandlet fordelingen af den ordinære dimensionering. Udvalget indstiller til KKR Syddanmark, at fordelingen mellem
kommunerne fastholdes til fordelingen i 2017 dimensioneringen. Det vil sige,
at kommunerne i udgangspunktet skal have det samme antal SOSU hjælperelever og SOSU assistentelever i 2018, som de har i 2017.
I lighed med dimensioneringen for 2017 er der dog i 2018 dimensioneringen
mulighed for, at kommuner, der ønsker det, kan udvide deres dimensionering. Samlet har de syddanske kommuner som udgangspunkt mulighed for
at udvide dimensioneringen med 69 SOSU hjælperelever og 64 SOSU assistentelever.
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Det er en betingelse for kommuner, der ønsker at udvide dimensioneringen,
at kommunen selv finansierer elevlønnen og fremskaffer praktikplads i forhold til psykiatrien. Region Syddanmark er til gengæld forpligtet til at stille
praktikpladser i somatikken til rådighed til de ekstra mulige SOSU assistentelever (op til 64). Dog er Regionen ikke forpligtet til, at elevpladsen
skal findes på det nærmeste sygehus.
Seks kommuner har ønsket at udvide dimensioneringen for SOSUassistentuddannelsen med samlet 23 elever. Ingen kommuner har ønsket at
udvide SOSU-hjælperuddannelsens dimensionering.
Nedenfor ses et overblik over den samlede dimensionering bestående af
den ordinære dimensionering, og kommunernes ønsker til udvidelse af dimensioneringen for de syddanske kommuner.

./.

I vedlagte bilag ses en samlet oversigt på tværs af de fem KKR områder i
forhold til dimensionering af de to uddannelser.
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2.11.

Dimensionering af PA-uddannelsen 2018
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
Der blev i forbindelse med trepartsaftalen fra 2016 indgået en to årig aftale
mellem KL, LO og Danske Regioner om dimensioneringen af social - og
sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
For den pædagogiske assistentuddannelse blev det aftalt, at kommunerne i
perioden årligt garanterer, at 700 elever kan optages på den pædagogiske
assistentuddannelse. Der skelnes ikke mellem, om de 700 er unge eller
voksne (EUD/EUV).
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen på møde den 19. maj
2017 og kan anbefale KKR Syddanmark af godkende dimensioneringen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender dimensioneringen af PA uddannelsen i 2018.
Sagsfremstilling
Fordelingen af de 700 elevpladser til pædagogisk assistentelever (PAU elever) blev i 2017, pga. det sene tidspunkt for aftaleindgåelsen, håndteret
gennem en central fordeling tiltrådt i hvert KKR.
I 2018 er dimensioneringen lagt ud til kommunerne, som selv har kunnet
melde ind til KKR sekretariatet, hvor mange PAU elever hver kommune ønsker at ansætte.
Kommunernes tilbagemeldinger viser på landsplan, at kommunerne forventer at optage over 800 elever, svarende til 17 pct. flere end aftalen. For flere
kommuner indbefatter det indmeldte antal både unge og voksne , hvilket dog
ikke er entydigt billede.
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Blandt de syddanske kommuner er det samlede ønske at ansætte 172 PAU
elever i 2018 mod 141 elever i 2017. Fordelingen mellem de syddanske
kommuner ses nedenfor.

2.12.

Status for arbejdet med strategi for bestyrelsesarbejde på
uddannelsesområdet
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
KKR Syddanmark vedtog i juni 2016 en strategi for bestyrelsesarbejde på
uddannelsesområdet. Målet med strategien er at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse på uddannelsesområdet.
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På møde i september 2016 blev KKR præsenteret for en handlingsplan for
arbejdet med at føre strategien ud i livet. KKR orienteres på dette møde om
status for arbejdet med handlingsplanen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning og
drøfter, hvorvidt der er behov for yderligere initiativer for at sikre udmøntning
af KKR’s strategi.
Sagsfremstilling
De overordnede mål med KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde
på uddannelsesområdet ses her
(http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_80491/cf_202/KKR_Syddanmarks_strat
egi_for_bestyrelsesarbejde_p-.PDF) og er at sikre en kommunal repræsentation i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, og at uddannelsesinstitutionerne samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer oplever et stærkt kommunalpolitisk engagement i bestyrelsesarbejdet.
Strategien omfatter professionshøjskolerne (UC), erhvervsakademierne, social- og sundhedsskolerne, VUC’erne og Syddansk Universitet.
Med udgangspunkt i strategien blev følgende overordnede plan for udmøntning og opfølgning på strategien præsenteret på møde i KKR Syddanmark i
september 2016.

Kommunaldirektør Vibeke Kinch og kommunaldirektør Tim Jeppesen er udpeget som tovholdere for arbejdet med udmøntning af strategien og den løbende opfølgning.
Status for aktiviteter
Følgende aktiviteter er gennemført:
– Der er blevet orienteret om strategien til de borgmestre, hvis kommuner
udpeger til bestyrelser, hvor det er besluttet, at udpegningen fremadrettet
skal ske af KKR
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– Nuværende bestyrelsesmedlemmer udpeget af KKR er blevet bedt om at
orientere om strategien på bestyrelsesmøder
– Der er afholdt møder med fem ud af de seks udpegede uddannelsesinstitutioner
– Politiske KKR udpegelser til uddannelsesudvalg ændres jf. strategien løbende til administrative udpegelser.
Det er oplevelsen, at uddannelsesinstitutionerne generelt har taget positivt
imod den nye strategi.
Kommende aktiviteter
Der vil blive forsøgt arrangeret møde med SOSU Syd i løbet af sommeren
2017.
KKR udpegninger drøftes på møde i KKR Syddanmark til september 2017.
Her vil der blive lagt op til, at de kommuner, der nu udpeger til bestyrelser,
hvor strategien fremadrettet lægger op til en KKR udpegning, bekræfter at
denne beslutning føres ud ved konstitueringen efter kommunalvalget.
Herudover lægges der op til, at der i starten af næste valgperiode afholdes
det første temamøde for udpegede kommunale medlemmer af bestyrelserne
på uddannelsesområdet, jf. strategien.

2.13.

KL udspil Godt på vej – mod uddannelse og job
SAG-2017-02614 krwp/bel
Baggrund
KL's bestyrelse har sat fokus på kommunernes samlede ansvar for 0-18 års
området og er tidligere på året kommet med tre udspil under den samlede
overskrift 'Godt på vej'. De tre udspil har været rettet mod henholdsvis dagtilbud, forældre og senest de forberedende ungdomsuddannelsestilbud. Det
fjerde udspil under overskriften 'Godt på vej' offentliggøres medio juni 2017
og har titlen – mod uddannelse og job. Fokus er her på de udfordringer, der
er i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddann else.
De fem KKR'er drøftede i foråret 2016, på opfordring fra KL's bestyrelse,
hvordan man kan arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De input er indarbejdet i det kommende udspil.
Kredsen af kommunaldirektører bakker op om, at KKR Syddanmark arbejder
for at:
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– indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokaleerhvervs - og beskæftigelsesindsatsen og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækststrategier m.v.
Det kan overvejes, om de fire syddanske business regions kan bringes i spil
i forhold til unge i erhvervsuddannelse for at sikre en mere overskuelig og
lokal forankring samt stærkere interessevaretagelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR drøfter opfølgning på anbefalinger fra udspillet:
– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækststrategier m.v.
Det indstilles endvidere, at KKR drøfter, om der på andre måder kan følges
op regionalt på KL's udspil for at få flere unge i erhvervsuddannelse.
Sagsfremstilling
Det er følgende udfordringer, som KL ønsker at svare på med sit udspil:
Elever fravælger erhvervsuddannelser
Danmark mangler faglært arbejdskraft. For få elever vælger de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Det skyldes bl.a.:
– Det er en generel samfundstrend, at studentereksamen og akademiske
uddannelser har højeste status.
– Det er svært for de unge at træffe et så specifikt karrierevalg i 9. klasse,
som en erhvervsuddannelse fordrer.
– Folkeskolen udfordrer ikke elevernes uddannelsesvalg i tilstrækkelig grad.
– Uddannelsesinstitutionerne er udfordret af økonomi og bureaukrati, som
bl.a. leder til en centralisering af udbuddet af uddannelserne og hård konkurrence.
– Der er en række praktiske udfordringer for de unge, eks. geografisk
spredning af uddannelser, der har stor betydning for de unges valg.
Anbefalinger
KL’s svar på udfordringerne retter sig dels mod udskolingen og dels mod
kommunerne/KKR, staten og erhvervsskolerne. Anbefalingerne falder under
følgende seks overskrifter:
– Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet
– Bedre lokal forankring af erhvervsuddannelserne
– Bedre kvalitet i erhvervsuddannelser, så de matcher erhvervslivets behov
– En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karrierelæring
– En styrket praksis- og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen
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– En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdomsuddannelserne.
KKR`s rolle
KL lægger i udspillet op til, at KKR skal have en større koordinerende rolle i
forhold til erhvervsskoleområdet. KL arbejder i den sammenhæng for, at:
– kommunerne skal have formel indflydelse på det geografiske udbud af erhvervsuddannelser via KKR
– den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelse styrkes
ved at repræsentationen udvides med et medlem, så der fremover udpeges to kommunale medlemmer – en politisk og en på strategisk administrativt niveau.
Derudover anbefaler KL i udspillet, at KKR arbejder for at:
– lave en strategi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse for at styrke
den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelser.
– indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækststrategier m.v.
Kommunerne og KKR's rolle i en ny Forberedende Grunduddannelse
Regeringen forhandler p.t. i Folketinget om en ny forbereden de grunduddannelse for de unge, som ikke umiddelbart er klar til at starte deres arbejdsliv med en ungdomsuddannelse. Med forslaget ønsker regeringen at
placere et entydigt og samlet ansvar for de unge uden job og uddannelse
hos kommunerne. Samtidig ønsker regeringen at erstatte en række af de
eksisterende tilbud med én ny uddannelse: Forberedende Grunduddannelse. Regeringens forslag ligger i tråd med de anbefalinger KL i foråret fremlagde i et nyt politisk udspil. Se udspillet her.
Den nye uddannelse forventes at skulle træde i kraft august 2019.

2.14.

Opfølgning på topmøde 8. juni om vækst og udvikling i
Syddanmark
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
KKR Syddanmark har i efteråret drøftet muligheder for vækst og udvikling
med SDU og aftalte at holde et topmøde for at drøfte, hvordan samarbejdet
mellem SDU og de syddanske kommuner/business regions, kan understøtte
vækst i Syddanmark.
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Dette topmøde blev afholdt den 8. juni med oplæg om konkrete samarbejder
og drøftelser om, hvordan dette kan styrkes/øges.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter topmødet samt eventuel behov
for opfølgning.
Sagsfremstilling
Topmødet blev afholdt den 8. juni 2017 med 50 deltagere.
Formålet var en drøftelse af samarbejde og skabe et formelt samarbejdsgrundlag.
Programmet omfattede:
– Konkrete indsatser/samarbejdsprojekter i regi af Business Regions
/kommuner/erhvervsenheder. Kan være praktikforløb, studiejobs og lignende
– Temaer til fremtidige samarbejdsforløb
– Information om SDU’s tilbud – hvordan sikres en bred og relevant information?

2.15.

Fordeling af flygtninge 2017
SAG-2017-02614 apk
Baggrund
På møde i september 2016 traf KKR Syddanmark beslutning om justerede
kvoter for fordeling af flygtninge i 2017. Det skete på baggrund af, at Udlændingestyrelsen nedjusterede det forventede landstal for flygtninge, der
skal boligplaceres i kommunerne, fra 15.000 personer til 8.500 personer.
I brev den 18. april 2017 har Udlændingestyrelsen meddelt KKR, at landstal let nedjusteres yderligere til 4.000 personer i 2017.
Formandskaberne for KKR’erne har truffet beslutning om at følge Udlændingestyrelsens beregning af regionskvoterne for fordeling af flygtninge.
Kredsen af kommunaldirektører har på møde den 19. maj 2017 drøftet fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2018 og kan anbefale KKR Syddanmark at følge Udlændingestyrelsens beregninger herfor.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– tager fordeling af regionskvoterne for 2017 til orientering
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– beslutter at følge Udlændingestyrelsens beregninger for fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2017.
Sagsfremstilling
Det følger af Integrationslovens §6, stk. 3. pkt., at landstallet skal ændres,
hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til det af Udlændingestyrelsen udmeldte landstal.
./.

Udlændingestyrelsen har i brev den 18. april 2017 meddelt KKR, at det forventede landstal i 2017 nedjusteres fra 8.500 personer til 4.000 personer.
Som følge heraf skal der indgås nye aftaler om fordeling af flygtninge mellem kommunerne.
Regionskvoter
Første skridt er, at der indgås aftale om fordeling af flygtninge på tværs af
de fem KKR-områder. KKR formandskaberne har i fællesskab besluttet at
følge Udlændingestyrelsens beregning af regionskvoterne, som fremgår nedenfor.

Det samlede antal flygtninge til boligplacering i de syddanske kommuner i
2017 nedjusteres dermed fra 1.619 til 589 personer.
Kommunekvoter
KKR Syddanmark skal ud fra regionskvoten træffe beslutning om fordeling
mellem kommunerne. KKR kan vælge at følge Udlændingestyrelsens beregning for fordeling af flygtninge, som vist nedenfor, eller selv at indgå en anden aftale om fordelingen.
Der er tradition for, at KKR følger Udlændingestyrelsens kvoter frem for selv
at skulle nå til indbyrdes enighed om fordeling af flygtninge.
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Bemærkninger til beregningerne
Beregningerne af de nye kvoter er baseret på opdateret datagrundlag, og
der kan derfor ikke forventes en lige stor reduktion i alle kommuners kommunekvoter som følge af reduktionen i landstallet. Eksempelvis vil forskellige antal af familiesammenførte kunne give betydelige udsving, når der laves
genberegninger.
./.

Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen, i brev af den 5. maj 2017, gør opmærksom på, at der med de nye kvoter vil være kommuner, hvis kvoter allerede er opfyldt eller overskredet. Ligeledes vil der være enkelte kommuner,
som med de nye kvoter ikke skal modtage nogle flygtninge i 2017, som allerede har modtaget enkelte flygtninge i 2017.

2.16.

Fordeling af flygtninge 2018
SAG-2017-02614 apk
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Baggrund
Udlændingestyrelsen har i brev den 28. april 2017 orienteret KKR om forventningen til antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne, i
2018. Landstallet er fastsat til 3.000 personer.
De fem KKR formandskaber har besluttet at følge Udlændingestyrelsens beregning af fordeling af flygtninge mellem regionerne i 2018. Samlet vil kommunerne i region Syddanmark skulle modtage 303 flygtninge.
Kredsen af kommunaldirektører har på møde den 19. maj 2017 drøftet fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2018 og kan anbefale KKR Syddanmark at følge Udlændingestyrelsens beregninger herfor.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– tager fordeling af regionskvoterne for 2018 til orientering
– beslutter at følge Udlændingestyrelsens beregninger for fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2018.
Sagsfremstilling
Det følger af Integrationsloven §6, at Udlændingestyrelsen hvert år senest d.
1. maj skal udmelde det forventede landstal for flygtninge, som Styrelsen
forventer vil få opholdstilladelse i det kommende år.
./.

Styrelsen har i brev den 28. april 2017 meddelt, at der forventes 5.000 flygtninge i 2018. Det skønnes, at udlændingemyndighederne træffer afgørelse
om opholdstilladelse til ca. 3.000 personer, som Udlændingestyrelsen skal
visitere til boligplacering i kommunerne i 2018.
KKR formandskaberne har truffet beslutning om at følge Udlændingestyrelsens beregninger for fordeling af flygtninge på tværs af KKR områderne.
Fordelingen ses nedenfor.

Det forventede flygtningetal for kommunerne i KKR Syddanmark er dermed
samlet 303 personer i 2018.
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KKR Syddanmark skal meddele Udlændingestyrelsen, hvorvidt KKR selv
ønsker at indgå aftale om fordeling af flygtninge mellem kommunerne i Syddanmark, eller vil følge Udlændingestyrelsens beregnede kvoter.
Hvis KKR Syddanmark følger Udlændingestyrelsens kvoter, vil fordelingen
af flygtninge mellem kommunerne blive, som tabellen nedenfor viser.
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3.

Udpegninger

3.1.

Ny borgmester i Vejle Kommune
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Vejle Kommune har fået ny borgmester, hvilket betyder en ændring i KKR
Syddanmarks sammensætning.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Vejle Kommune har fået ny borgmester pr. 1. marts 2017. Det betyder, at
Arne Sigtenbjerggaard (V) udtræder af KKR Syddanmark, og at borgmester
Jens Ejner Christensen (V) er nyt medlem af KKR Syddanmark.
Arne Sigtenbjerggaard vil fortsat sidde i bestyrelsen for Det Syddanske EU kontor og Interreg V A.
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4.

Siden sidst

4.1.

Meddelelser
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet og KKR udpegede i regionale fora en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formandskabet:
Møde i Dialogforum den 5. maj 2017
Dialogforum holder møde to gange årligt, og KKR Syddanmark orienteres efterfølgende om møderne.
På mødet var der fokus på Handicapkonventionen samt kompensationsprincippet. Der opfordres til, at referatet formidles som orientering til kommunernes Handicapråd. Referatet kan ses via dette link.
Brev til KL
De kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget har den 22.
maj 2017 fremsendt brev til KL's Social- og Sundhedsudvalg. I brevet opfordres KL til at gå mere proaktivt ind i debatten om fremtidens forebyggel sesindsatser med klare udmeldinger om kommunernes unikke muligheder
og kompetencer i forhold til at løfte området endnu mere.
Evaluering af KKR
KL gennemfører i løbet af juni 2017 en evaluering af KKR. Evalueringen går
ikke på det enkelte KKR, men vil se på de fem KKR på tværs. Den gennemføres som kvalitative interviews. Resultaterne af evalueringen vil blive fremlagt til drøftelse på næste møde i KKR i august 2017.
Derudover gennemfører KKR egen evalueringer af denne valgperiode med
henblik på at sikre en god overlevering til det nye KKR. Opmærksomhedspunkterne er bl.a. KKR’s egen virksomhed og opnåede resultater, de udpegede repræsentanter, kontakten til kommunalbestyrelserne og organiseringen af den administrative støtte til KKR.
Møde om fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft
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Mødet er en del af opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor,
herunder kvalificeret arbejdskraft. Det afholdes den 28. juni 2017 med repræsentanter fra RAR Fyn og Syd, KKR, Syddansk Uddannelsesaftale,
Vækstforum samt uddannelsesinstitutioner. KKR Syddanmarks formandskab
deltager.
Temaerne, der skal drøftes, er manglen på kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark, flere unge til erhvervsuddannelserne, øget voksen- og efteruddannelse, vejledningsindsatsen i grundskolen, bedre transportmuligheder til
erhvervsuddannelserne samt en fælles syddansk indsats for udbredelse af
kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab.
Møde i koordinationsudvalget for Regional Udviklingsplan.
Udvalget mødes den 22. juni 2017 for at følge op på den regionale vækstog udviklingsstrategi 2016-19, Det Gode Liv-strategien. Dels for en kort opdatering på de største igangværende fælles projekter, dels for at d røfte
kommende aktiviteter som udrulningen af livskvalitetsundersøgelsen i kommunerne, dels for en afdækning af uudnyttet potentiale i forhold til nyt samarbejde m.v.
KKR har udpeget følgende til udvalget:
– Christian Haugk (A) Kolding
– Egon Fræhr (V) Vejen
– Hans Peter Geil (V) Haderslev
– Jane Jegind (V) Odense
– Lasse Egelund (Ø) Vejle.
Samarbejde mellem GoMore og Nordjyllands Trafikselskab
Nordjyllands Trafikselskab og samkørselstjenesten GoMore åbnede i marts
2017 13 samkørselspladser i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg, hvilket har
medført at antallet af passagerbookinger er steget med 31 pct. sammenlignet med samme periode året før.
Samarbejdet er GoMores første med et trafikselskab, og det gør, at man kan
søge ét sted på nettet og kombinere private og off entlige transportmuligheder, når man skal rundt i Nordjylland.
Kan dette eventuelt give inspiration i Syddanmark?
Meddelelser fra KKR udpegede i regionale fora:
Syddansk EU kontor ved Søren Peschardt, Vejle
Væksthus Syddanmark ved H.P. Geil, Haderslev
Syddansk Vækstforum ved Ib Kristensen, Billund
Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen, Aabenraa
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Praksisplanudvalget ved Jakob Holm, Faaborg-Midtfyn
Trafikselskabet Fynbus ved Morten Andersen, Nordfyns.
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5.

Punkter til næste møde

5.1.

Punkter til dagsordenen for næste møde den 31. august
2017
SAG-2017-02614 bel
Baggrund
Dagsordenen forventes blandt andet at indeholde:
– Status og evaluering af KKR Syddanmark
– Turisme

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter, om der er øvrige sager, der skal
sættes på dagsordenen til mødet i august 2017.
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6.

Eventuelt

6.1.

Eventuelt
SAG-2017-02614 bel
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