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2.1

Siden sidst

Henvendelse til KL - vederlagsfri fysioterapi
Kære Thomas Adelskov
De nordjyske kommuner har på mødet i KKR Nordjylland d. 1. september
drøftet de generelle udfordringer som kommunerne oplever på grund af de
mange uhensigtsmæssigheder, der er tilknyttet opgaven omkring vederlagsfri fysioterapi.
Der var bred enighed i KKR Nordjylland om, at området er svært økonomisk styrbart, og at der er en udfordring i alle nordjyske kommu ner.
De nordjyske kommuner har tidligere på året givet input til de forestående
økonomiforhandlinger mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter. Her
gjorde de nordjyske kommuner opmærksom på deres ønske om større mulighed for økonomisk styring på området og større indflydelse på behandlingen. Endvidere gav kommunerne udtryk for et stort ønske om at opnå
kommunal visitation til vederlagsfri fysioterapi, da der i nuværende ordning
mangler relevant styring af, om den enkelte borger modtager et tilstrækkeligt og relevant tilbud i vederlagsfri fysioterapi.
Det er fra en kommunal synsvinkel naturligt, at henvisningsretten følger
den budget- og myndighedsansvarlige.
De nordjyske kommuner ser positivt på, at KL i økonomiaftalen for 2018 er
blevet enige med regeringen om, at der gennemføres en lang række regelforenklingstiltag samt udbredelse af frikommuneforsøg til landsplan,
herunder ift. vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Herudover at der
arbejdes for bedre styringsmuligheder under overenskomstforhandlingerne på fysioterapiområdet, herunder i forhold til visitationen.
KKR Nordjylland fremsender herfor en opfordring til, at KL fortsætter kampen for at kommunerne opnår større mulighed for økonomisk styring på
området.

Med venlig hilsen

Dato: 5. september 2017
Sags ID: SAG-2017-04426
Dok. ID: 2405766
E-mail: HAST@kl.dk
Direkte:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
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KKR Nordjylland
Formand for KKR Nordjylland, Borgmester Mogens Gade
Næstformand for KKR Nordjylland, Borgmester Arne Boelt

Dato: 29. september 2017

Kære Mogens Gade og Arne Boelt
Tak for jeres henvendelse af den 5. september 2017 vedrørende overenskomstforhandlinger mellem RLTN og Danske Fysioterapeuter om
overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi.
Forhandlingerne om en ny overenskomst blev påbegyndt lige før sommerferien, og der er aftalt næste politiske møde den 13. oktober.
KL er meget opmærksom på, at vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi
er et område med en markant udgiftsudvikling, der presser de kommunale budgetter. Dette har KL også rejst over for staten flere gange – senest i forbindelse med økonomiaftalen for 2018.
KL har op til forhandlingerne stillet krav om bedre vilkår for økonomistyring af den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapien samt fokus på lettere administration af ordningerne og forbedret samarbejde mellem bl.a. kommunerne og de praktiserende fysioterapeuter.
Det skal dog understreges, at der er tale om svære forhandlinger , hvor
parterne fortsat står langt fra hinanden.

Med venlig hilsen

Formand for KL's Social – og Sundhedsudvalg
Thomas Adelskov
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Dok. ID: 2413210
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Tænker du på at blive plejefamilie
- og gøre en meningsfuld forskel
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Siden sidst

Bliv plejefamilie
Har du tid og overskud, som du gerne vil bruge på noget meningsfyldt
- og lyst til at
•

medvirke til, at et barn/en ung får en omsorgsfuld og tryg
hverdag

•

opbygge tillid til et barn/en ung - og se det få glimt i øjet

•

hjælpe et barn/en ung, der har haft det svært, til senere at
kunne klare sig i livet

Som plejefamilie har man et eller flere børn i døgnpleje. Barnet bor hos
plejefamilien og har samvær med sin biologiske familie.
Man kan også være aflastningsfamilie, hvor barnet bor hos sin biologiske
familie, men er hos aflastningsfamilien et antal døgn om måneden.
Det er vigtigt nøje at overveje, om man er klar til det der følger med
opgaven. Blandt andet involverer det hele familien, og du skal samarbejde
med biologiske forældre, kommune og andre, der har en betydning for
plejebarnet.
Et plejeforhold giver i de fleste tilfælde både plejefamilie og plejebørn
gode oplevelser og en relation for livet.
Læs mere på www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Kontakt os
Socialtilsyn Nord
Tlf. 7233 6930
socialtilsynnord@hjoerring.dk
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Fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir

Sundhed
i Nordjylland

- Fælleskommunale fokusområder

Sundhedspolitisk Dialogforum 2017

Forord
De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og de mange
initiativer, som er aftalt heri. Herudover er der lagt meget energi i en ligeværdig dialog og et tværgående samarbejde. I Nordjylland er vi godt med på de fleste områder, ikke mindst ift. initiativer på kronikerområdet, vedrørende den ældre medicinske
patient, kommunale akutfunktioner mv. Der er blevet etableret en god politisk dialog mellem region og kommuner, og den
skal styrkes.
Det er vigtigt at have viden om hinandens rammer, muligheder og tilbud - det fremmer forståelsen, og dermed mulighederne
for et samarbejde med substans. Vi har et godt afsæt og har indgået mange gode aftaler på tværs.
På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der er behov for et særligt fokus på at forankre de mange nye initiativer på
den bedst mulige måde og for at få realiseret de udviklingsinitiativer, som allerede er sat i søen. De mange gode initiativer skal
implementeres fuldt ud, så de kan gøre gavn blandt borgere og bidrage til en positiv forskel for sundhedstilstanden i Region
Nordjylland.
I forbindelse med forankringen vil der være behov for at arbejde målrettet med organisationsudvikling og snitflader mellem
alle instanser. Denne udvikling sker ikke af sig selv, men er et særligt indsatsområde. Gennem f.eks. et fokus på relationel
koordinering, er det muligt at øge både kvalitet og effektivitet til gavn for regionens borgere.
I denne valgperiode fra 2014-2017 er der oprettet et nyt fælleskommunalt politisk forum på sundhedsområdet; Sundhedspolitisk Dialogforum. Formålet med dette forum er gensidig inspiration og erfaringsudveksling på politisk niveau mellem alle
kommunerne i Region Nordjylland. Fokusområderne i dette notat er udarbejdet af Sundhedspolitisk Dialogforum i løbet af
2017 og er behandlet i KKR Nordjylland i efteråret 2017.
Den overordnede vision samt fokusområderne vil fungere som en overlevering til de nyvalgte kommunalpolitikere efter valget i november 2017, og vil samtidig fungere som kommunernes baggrundsmateriale og indspark til den kommende dialog
med regionen om ny sundhedsaftale for 2019-2022. Dette arbejde forventes påbegyndt i 2018.

Den overordnede vision for det
nære sundhedsvæsen i Nordjylland
På baggrund af de indledende tanker præsenteres herunder den overordnede vision for sundhedsarbejdet i de nordjyske
kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen fra den politiske sundhedsaftale 2015-2018.
Kommunerne har tidligere forpligtet sig til denne vision, og mener stadig at visionens budskab er meget relevant.
Den fælleskommunale vision på sundhedsområdet lægger vægt på borgernes lige muligheder for et godt liv, men understreger samtidig borgerens medansvar for at bidrage til egen sundhed.
I det følgende beskrives den ramme, som den kommunale sundhedsindsats er placeret i. Her er ulighed i sundhed et centralt
pejlemærke for alle kommuner. Arbejdet for at reducere ulighed i sundhed og sikre alle borgeres lige adgang til sundhedsydelser og et godt liv er således et centralt mål for de kommunale indsatser.
En væsentlig del af metoden til at nå dette mål er, at
kommunernes arbejde på sundhedsområdet sker ud fra
en rehabiliterende tankegang med fokus på borgerens
evne til at håndtere deres egen sundhed og eget liv.
Men den kommunale indsats på sundhedsområdet sker
naturligvis i et samspil med andre aktører, og i kraft af
en hastigt omskiftelig opgavefordeling på sundhedsområdet er en fornuftig opgaveoverdragelse mellem
aktørerne på sundhedsområdet derfor en afgørende
forudsætning for, at opgaver løses bedst muligt til gavn
for de nordjyske borgere.
Som udløb af dette præsenteres afslutningsvist fire fokusområder, som kommunerne vil have et særligt blik
for i deres indsatser. På trods af det gode afsæt vi har
i Nordjylland, anbefales en særlig indsats vedr. netop
disse områder for at nå endnu et skridt på vejen til opfyldelse af den overordnede vision om mindre ulighed i
sundhed.

Vision:
”Et stærkt fælles sundhedsvæsen
i Nordjylland, der understøtter
og i samarbejde med borgerne
bidrager til, at nordjyske borgere
sikres lige muligheder for at have
et godt liv med mange sunde og
gode leveår.”

Ulighed i sundhed
som centralt pejlemærke
Et centralt element i den overordnede vision er den lige adgang til sundhed og et godt liv. En grundlæggende opmærksomhed i de kommunale indsatser på sundhedsområdet er derfor ulighed i sundhed og arbejdet for at mindske denne.
For at opnå den overordnede vision er der behov for at imødegå den væsentlige udfordring, som uligheden i sundhed er. Både
sygdomme og sundhedsrisici er socialt skævt fordelt i samfundet. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt set,
jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Manglende tilgængelighed til sundhedsydelser er en drivkraft for
social ulighed i sundhed. Derfor må de borgerrettede indsatser styrkes. Kommunerne bør have fokus på ligestilling i forebyggelse og rehabilitering, så alle borgere med behov kan rummes i kommunens tilbud.

Rehabilitering som
kommunal kerneværdi
En af de væsentligste grundforudsætninger for de kommunale indsatser på sundhedsområdet er begrebet rehabilitering.
Rehabilitering skal støtte borgerne aktivt med de nødvendige redskaber, så alle får mulighed for at være længst og bedst
muligt i eget liv; det giver mening både for den enkelte og for samfundet som helhed.
I samarbejdet med borgeren åbnes der for nye handlemuligheder. Alle de præsenterede fokusområder i nærværende notat
hviler på en rehabiliterende tankegang, og kan ikke adskilles herfra.

Opgaveoverdragelse som
forudsætning for opgaveløsningen
Opmærksomhed på overdragelse af opgaver fra regionen til kommunerne, er væsentligt for at vi fremadrettet kan udvikle
sundhedsområdet. Den konstante udvikling på sundhedsområdet betyder en foranderlig opgavefordeling mellem sektorerne.
Tidlig dialog mellem parterne i forbindelse med mulige opgaveflytninger, og opfølgning på eksisterende aftaler om opgaveoverdragelse bør fremmes, således at opgaveoverdragelse altid sker på bedst mulig vis. Det bør overvejes, om kommunerne
i højere grad bør have en fælles tilgang til overtagelse af nye opgaver, og der bør indgås aftale om målretning af regionens
udgående funktioner.

Når det er hensigtsmæssigt for
borgerne, er kommunerne klar til
at overtage opgaver.
Der skal dog sikres det økonomiske
grundlag for at kommunerne
kan løfte disse nye opgaver.

Fokusområde 1:

Vi skal styrke
børn og unges
fysiske og
mentale
sundhed
•

En stor og langsigtet gevinst kan opnås via en tidlig
indsats for at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed via kommunale universelle og målrettede tilbud i samarbejde med regionale tilbud og
almen praksis.

•

En særlig indsats skal gøres i forhold til de psykisk
sårbare unge. Kommunernes mål bør være at medvirke til at skabe robuste unge.

•

Ny sundhedsprofil for børn og unge vil i 2017/18
give ny viden om den mentale og fysiske sundhed
hos børn og unge i Nordjylland. Kommunerne vil
arbejde med de særlige opmærksomhedspunkter,
som profilen bringer frem i lyset.

Fokusområde 2:

Vi skal sammen
styrke sundheden hos
mennesker
med psykisk
sygdom
•

Kommunerne arbejder fortsat på en styrket sundhed hos borgere med psykisk sygdom. Der er behov
for at øge livskvaliteten, forlænge levetiden og øge
arbejdsmarkedstilknytningen hos borgere med psykisk sygdom.

•

Der bør være særskilt fokus på ligestilling mellem
somatikken og psykiatrien.

•

Der er behov for at styrke arbejdsdelingen på tværs
af sektorerne – hvem/hvad tager henholdsvis kommuner og region sig af?

Fokusområde 3:

Vi skal
bidrage til at
sikre borgerens arbejdsmarkedstilknytning
•

Samspillet mellem sundhed og beskæftigelse skal
øges, fordi tilknytning til arbejdsmarkedet kan være
sundhedsfremmende i sig selv. Sundhed og beskæftigelse påvirker hinanden gensidigt. God sundhedspolitik er god arbejdsmarkedspolitik!

•

Arbejdsmarkedstilknytning kan have betydning for
sociale relationer, følelsen af mestring og dermed
borgerens livskvalitet. Derfor er den væsentlig at
fremme, også i et sundhedsperspektiv.

•

For at styrke forholdet mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er det nødvendigt med godt
samarbejde og en fælles forståelse mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunalt regi
og med kommunernes samarbejdspartnere (herunder almen praksis).

Fokusområde 4:

Vi skal styrke
fokus på
tilgængelighed
til sundhedsydelser
•

Kommunerne arbejder, bl.a. i lyset af den generelle
udvikling på sygehusområdet, målrettet på at styrke
samarbejdet med regionen om at sikre øget tilgængelighed og lige adgang til behandling for borgerne
(f.eks. ift. praktiserende læger, speciallæger, vagtlæger, akutpladser mv.).

•

Borgernes tilgængelighed til kommunale tilbud og
relaterede regionale tilbud forstås både som fysisk
tilgængelighed (geografi, ventelister o.l.), men også
hvordan vi møder borgeren (brugerinddragelse centralt).

•

Mulighederne ved ny teknologi bør udforskes som
alternative løsninger for at imødekomme de aktuelle udfordringer med tilgængelighed til sundhedsydelser i regionen.
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NOTAT

Forord: Forebyggelse for fremtiden
Det går den rigtige vej med danskerens sundhed. Vi lever længere og har
flere gode leveår end for 20 år siden. Men den positive udvikling går for
langsomt, og middellevetiden i Danmark er i dag lavere end de lande vi
normalt sammenligner os med. Velfærdssamfundet sættes under pres af
stadigt stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg af borgere med
kroniske sygdomme som diabetes, kræft, hjertekar og KOL. Det er hverken
godt for den enkelte borger eller for samfundsøkonomien. Desuden ser vi en
bekymrende udvikling inden for den mentale sundhed, hvor stadigt flere lider
af især stress, angst og depression. Langt de fleste børn og unge trives og
har et godt helbred, men forskning viser, at udviklingen også hos de yngre
generationer går den forkerte vej - både hvad angår den fysiske og den
mentale sundhed. Sammenlignet med for 10-15 år siden oplever færre børn
og unge at have et rigtig godt helbred og flere har symptomer på dårlig
mental sundhed. Samtidig tager mange børn og unge usunde vaner med sig
ind i voksenlivet og er derfor i risiko for at udvikle kronisk sygdom som
ældre.
Sygdom og svækkelse rammer derudover ikke alle befolkningsgrupper lige
hårdt, og der er i Danmark i dag en stigende social ulighed i sundhed. Ifølge
statistikken kan en mand med en kort uddannelse forvente at leve 10 år
kortere end en mand med en lang videregående uddannelse. Der er derfor
behov for, at vi får forebyggelsesindsatsen i Danmark op i gear, så
kommende generationer kan se frem til flere gode leveår.
KL ønsker med dette udspil at sætte en fælles retning for, hvordan
kommunerne medvirker til at fremme folkesundheden i Danmark og lægger
op til en politisk drøftelse af udspillet i kommunerne. Når det er sagt, ønsker
vi også med udspillet at stille skarpt på, at folkesundheden ikke alene løftes i
kommunerne. Først og fremmest er det individet, der har friheden til at
vælge det liv, han eller hun ønsker – men mange at de strukturelle tiltag, vi
ved har en positiv indflydelse på folkesundheden, har også en betydning for
det enkelte individs handlerum. Fx ved vi, at rygning er den enkeltstående
risikofaktor, der er mest skadelig og at vi med forskellige strukturelle tiltag
kan spare mange liv og sunde leveår. Der er derfor behov for at finde en
balance, hvor vi som samfund sætter nogle rammer, der fremmer det sunde
liv, uden vi fratager individet dets ansvar for egen sundhed.
Samtidig er det ikke mindst nødvendigt at anerkende, at både kommunerne,
staten, regionerne og civilsamfundet har ansvar for en samlet
forebyggelsesindsats. Det kræver samarbejde på tværs. I dette udspil er der
fokus på, hvad den enkelte kommune kan gøre, og hvordan kommunerne
gennem et styrket samarbejde mellem de enkelte parter i sundhedsvæsenet
og internt i kommunerne kan bidrage til en bedre folkesundhed. Samtidig er
der fokus på, hvad kommunerne samlet, via KL, kan gøre for at påvirke de
øvrige aktører i samfundet til også at styrke deres indsats og højne
samarbejdet på tværs af sektorer.

Dato: 13. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415017
E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 20

NOTAT

I kommunerne har vi en unik mulighed for at tilbyde rammer i det nære, som
er med til at fremme sundhed. Den måde, vi møder borgerne i dagtilbud,
skoler, jobcentre, ældreplejen og handikap og psykiatri, påvirker borgens
sundhed, og samtidig har det betydning, hvordan vi planlægger vores by og
landskab, så det bliver nemt at tage det sunde valg. Forebyggelsesopgaven
i kommunerne løftes derfor ikke alene på sundhedsområdet, og det er
nødvendigt at drøfte opgaven på tværs af fagområder. Dette udspil skal
derfor ses i sammenhæng med KL's øvrige udspil indenfor sundhed, social,
børn, unge, vækst og beskæftigelse.
I dette udspil har vi prioritet 6 pejlemærker, hvor vi som kommuner kan gøre
en mærkbar forskel for folkesundheden. Pejlemærkerne skal sætte retning i
forhold kommunernes ansvar for opgaven og i forhold til at styrke indsatsen
for, at børn og unge, de fremtidige generationer, får bedre en sundhed og
undgår kronisk sygdom, der kunne have været forebygget. Specifikt viser
pejlemærkerne retning i forhold til to af de væsentligste årsager til dårligt
helbred, nemlig tobak og alkohol. Endelig sætter pejlemærkerne en
forsøgsvis retning på den voksende udfordring med dårlig mental sundhed i
befolkningen; forsøgsvis fordi vi på dette område endnu er på stadig usikker
grund i forhold til årsager og virkningsfulde indsatser.
Pejlemærkerne er en invitation til lokalt og nationalt at drøfte, hvordan vi i
fællesskab investerer i forebyggelsen og tager et medansvar som borger,
civilsamfund, erhvervsliv, stat, region og – ikke mindst - kommune.

KL's bud på 6 pejlemærker for forebyggelse for fremtiden
1.
2.
3.
4.

Alle skal have mulighed for et sundt liv
Alle børn skal vokse på med mod på sundhed og livet
Alle unge skal have plads i fællesskabet
Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal
begynde at ryge
5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol og andre rusmidler
6. Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel
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Pejlemærke 1: Alle skal have mulighed for et sundt liv
Fælles ansvar for det sunde liv
Sundhed er en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker i familien og
i samfundet. At børn kan lege og lære, at unge kan komme godt på vej med
uddannelse og arbejde, at voksne kan leve et socialt og økonomisk
produktivt liv, og at ældre kan leve længst muligt i eget liv.
Mange forhold har betydning for vores sundhed. Det gælder både
overordnede forhold som fx boligforhold, uddannelse og arbejdsmiljø, og de
relationer vi har til andre mennesker i familien, på arbejde og i
lokalsamfundet samt personlige forhold, alder, køn og arvelige faktorer,
såvel som individuelle livsstilsfaktorer, om vi ryger, drikker for meget,
bevæger os for lidt og spiser for usundt. Usund livsstil har afgørende
betydning for udvikling af ikke mindst kroniske sygdomme og en række
kræftsygdomme, og vi kan derfor forebygge, at så mange bliver syge
fremover, hvis vi lever sundt og fremmer sundheden i befolkningen.

Mange har et ønske om et sundere liv, men oplever, det er svært at realisere
ambitionerne om at gøre noget ved fx deres fysiske sundhed ved at være
mere fysisk aktiv, spise flere grøntsager, drikke mindre alkohol og droppe
tobakken. I forhold til den mentale sundhed har mange også svært ved at
føle, de slår til i hverdagen, er en del af fællesskabet og lykkedes i livet.
Selvom borgerne i vid udstrækning har ansvar for deres egen sundhed, har
vi som medborgere, kommuner, stat, regioner, erhvervsliv, foreningsliv og
civilsamfund et ansvar for at støtte op om og skabe rammerne for et sundere
liv for alle.
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Samarbejde om sundheden nationalt og lokalt
Både nationalt og lokalt bør vi forene kræfterne for at forbedre
folkesundheden gennem den måde, vi indretter vores samfund og hverdag
på. KL byder med dette udspil staten, regionerne, patient- og
interesseorganisationerne, erhvervsliv og foreningsliv til dialog om
fremtidens forebyggelse. Samtidig er det en opfordring til dialog i
lokalsamfundet i kommunen til at gå sammen og finde løsninger i nærmiljøet
på en sundere hverdag, der er med til at understøtte borgeren i at være med
til at præge egen sundhed.
Samarbejde om sundheden på tværs i kommunen
En væsentlig del af forebyggelsesopgaven ligger hos kommunerne, i det
nære, hvor borgerne lever deres liv i samspil med lokalsamfundet. Siden
kommunerne fik opgaven i 2007 er kommunerne kommet godt på vej, og har
prioriteret at løfte folkesundheden gennem vidensbaserede indsatser.
Kommunerne har en central rolle i at arbejde med forebyggelse og
sundhedsfremme og kan påvirke borgernes hverdag og sundhed betydeligt
ved at:
 Etablere sunde rammer for borgernes liv
 Arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne
 Implementere tilbud til borgere med særlige behov
Kommunerne skal arbejde med at skabe sunde rammer i borgernes
nærmiljø. Det er ikke nok at tænke i enkelttilbud. Sundhedsfremme og
forebyggelse skal integreres i hele den kommunale opgavevaretagelse, og
alle fagområder har et ansvar. Imidlertid er kommunerne ikke gode nok til at
samarbejde på tværs af fagområder om forebyggelsesopgaven, og der er
behov for at styrke samarbejdet på tværs af fagområder. Ikke kun for at
styrke folkesundheden, men også for at skabe mere lighed i sundhed.
En stor del af kommunens egne ansatte har kort eller ingen uddannelse og
tilhører nogle af de befolkningsgrupper, der er berørt af social ulighed i
sundhed, fx inden for ældreplejen, dagtilbud og de tekniske områder. På de
kommunale arbejdspladser ligger der et potentiale i, at medarbejdere og
ledere sammen finde løsninger på hvordan arbejdspladsen støtter op om
den fysiske og mentale sundhed og samtidig er med til at fremme
meningsfulde fællesskaber.
Der foreligger solid dokumentation for, at forebyggelsesindsatser virker, men
der er behov for øget fokus på implementering af evidensbaserede indsatser
og metoder i praksis. Der skal skabes mere ensartethed på området, så alle
kommuner leverer en systematisk forebyggelsesindsats af høj kvalitet, der
baseres på bedste faglige viden om indsatser, der har en positiv effekt på
borgernes sundhed. Det kræver, at der nationalt udarbejdes et sæt fælles
indikatorer for, hvordan forebyggelsesindsatserne monitoreres og evalueres,
således data herfor kan anvendes handlingsorienteret på både politisk og
administrativt niveau i kommunerne.
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Grafik [foreløbige eksempler]
 Graf der viser udviklingen i kommunerne har implementeret
sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, med data fra 2013, 2015
og 2017, for pakkerne omkring, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad
og måltider og mental sundhed.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Kommune der har arbejdet med medarbejdersundhed, fx København eller
Mariager Fjord.

Anbefalinger
KL vil arbejde for …
 at sætte sundhedsfremme og forebyggelse højere på den politiske
dagsorden – både nationalt og lokalt.
 at adressere den stigende ulighed i sundhed og arbejde for, at alle
befolkningsgrupper får samme muligheder for at flere sunde leveår.
 at sundhedsfremme og forebyggelse bliver integreret i den politiske
interessevaretagelse på tværs af fagområder i KL og i samarbejdet med
øvrige aktører.
 at formidle viden til kommunerne om vidensbaserede indsatser og give
kommunerne mulighed for at dele ny viden og erfaringer med at
omsætte viden til praksis, bl.a. vi Center for Forebyggelse i praksis.
 at Sundhedsstyrelsen udarbejder og definerer fælles indikatorer for,
hvordan kommunerne skal monitorere og evaluere
forebyggelsesindsatserne.
 at staten og forskningsmiljøerne påtager sig at ansvar for at
tilvejebringe ny viden om forebyggelsesindsatser, der virker, og som
kan benyttes i praksis i kommunerne, herunder at der fra centralt hold
afsættes flere midler til forskning i kommunal praksis og i, hvad der
virker.
KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan borgeres sundhed
skal fremmes. Baseret på viden om dels borgernes
sundhedsudfordringer, dels effektive lokale forebyggelsesindsatser.
 at kommunerne drøfter den sociale ulighed i sundhed, og at der tages
stilling til, med hvilke initiativer kommunerne ønsker at fremme mere
lighed i sundhed.
 at kommunerne sikrer implementering af politikker og strategier for
sundhedsfremme og forebyggelse gennem politisk engagement,
ledelsesopbakning, kompetenceudvikling af medarbejdere og de
nødvendige ressourcer.
 at kommunerne etablerer bedre samarbejde på tværs af fagområder for
med respekt for fagområdernes forskellige mål at integrere
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sundhedsfremme og forebyggelse i opgaveløsningen og skabe en
sammenhængende og proaktiv indsats for, at borgerne får de bedste
muligheder for at leve sundere.
at kommunerne prioriterer at gøre det, der virker, og i højere grad
rydder ud i indsatser med manglende effekt, fx ved anvendelse af en
række nationalt definerede indikatorer for, hvordan kommunerne skal
monitorere og evaluere forebyggelsesindsatserne.
at kommunerne deler deres viden med andre kommuner og i højere
grad anvender data til at dokumentere kvaliteten af indsatsen.

Dato: 13. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415017
E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 7 af 20

NOTAT

Pejlemærke 2: Alle børn skal vokse op med mod på
sundhed og livet
Barndommen er afgørende for at sikre en frugtbar grobund for at lykkes i
livet, og det er vigtigt, vi som samfund prioriterer at investere i fremtidens
generationer. I kommunerne er vi i tæt berøring med de fleste børn og
familiers liv lige fra det første besøg af sundhedsplejen og gennem årene i
dagtilbud og folkeskole. Det er betydningsfuldt, at vi bruger denne mulighed
på den rigtige måde, til at fremme alle børns læring, udvikling og sundhed.
Samtidig kan vi i kommunerne skabe sunde rammer for familiens og
børnenes hverdag via en aktiv fritids- og kulturpolitik og via planlægning, der
lægger op til bevægelse og fysisk aktivitet og samtidig gør det trygt at
færdes på cykel og til fods i trafikken. Særligt for sårbare familier har også
social- og beskæftigelsesindsatsen stor betydning for børns muligheder for
en sund opvækst.
Godt fra start
Sundhedsplejen kommer i stort set alle hjem for at hjælpe nybagte forældre
godt i gang med et familieliv, hvor barnet trives og udvikler sig. Men vi kan i
kommunerne blive bedre til at bruge sundhedsplejens viden og data på
tværs til også at sikre en høj kvalitet af den sundhedsfremmende indsats for
alle børn i vores dagtilbud og skoler, og særligt i arbejdet med sårbare og
udsatte børn.
Alle børn skal trives
I dagtilbud og skole skal vi samarbejde med forældrene om at give børnene
de bedste muligheder for at trives, lære, og udvikle sig, så de kan lykkedes i
deres liv. Det er vigtigt, at børnene er en del af inkluderende udviklings- og
læringsfællesskaber, så de trives 360 grader rundt. De nationale
trivselsundersøgelser kan bl.a. være med til at understøtte kommunerne i,
hvor de skal prioritere at sætte ind og være med til at sikre at der sker en
tidlig opsporing af børn i mistrivsel.
Mod på sunde vaner
Tiden i dagtilbud og skole er et godt læringsrum til, at børnene opbygger
handlekompetence til sunde vaner med nogle fysiske rammer, der
understøtter udviklingen og læringen. Børn i alderen 0-3 år skal udfordres
med nye smagsoplevelser og have styr på motorikken gennem leg og
hverdagsaktiviteter. Skoledagen skal give mulighed for at bruge og kroppen,
få pulsen op og opleve glæden ved at røre sig. Igennem
sundhedsundervisningen i skolen, skal eleverne udvikle kompetencer til at
kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre og til at sige fra
overfor pres i forhold til at udvikle usunde vaner ift. fx tobak, alkohol og
seksuel sundhed. En god hjælp i dette arbejde er, at mange organisationer
stiller velafprøvede undervisningsmaterialer til rådighed, der bygger på den
nyeste viden og som tager afsæt i de pædagogiske læreplaner og fælles
mål.
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Betydningen af social baggrund skal mindskes
Ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og kommunen har særligt i
forhold til medarbejdernes møde med barnet og familien en central rolle for
at opspore og sætte tidligt ind med den rette hjælp til familien. Sårbare og
udsatte børn skal være en del af almenfællesskabet, og vi skal igennem
vores indsats blive bedre til at fremme den sociale mobilitet. Det kan fx ske
ved at forældre og de professionelle, der omgiver barnet, har et fælles
ambitionsniveau og fokus for barnet.
En aktiv fritid for alle børn
Danske børn i alderen 11-15 år er blandt de børn i hele Europa, der bruger
mindst tid sammen med vennerne og mest tid foran skærmen. Denne
udvikling bør vi som samfund forsøge at vende, og i kommunerne ønsker vi
at støtter op om et varieret og inkluderende foreningsliv, hvor børn og unge
kan dyrke deres interesser i fællesskab med andre. Det kræver bl.a. at
fritidstilbuddene kan rumme alle børn, også de med særlige behov.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Projekt Sund Uddannelse: Otte skoler på Lolland-Falster har deltaget i
projektet, der er et led i Broen til Bedre Sundhed og som går ud på at skabe gode
rammer for et sundt liv på den lokale folkeskole gennem aktiviteter, der vedrører
kost, motion, rygning mental sundhed og bevægelse. KORA har evalueret
projektet og fundet, at eleverne har fået større viden om sundhed og har lært at
træffe de sunde valg. Og ikke mindst er det lykkedes at engagere eleverne i de
ældste klasser.
Fritidspasordning: Kommunale ordninger, der har til formål at øge udsatte børn
og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter med andre børn og unge. Det
kan fx være gennem tilbud om fritidsvejledning eller økonomisk støtte til ex
kontingent eller udstyr. Ordningerne beror på samarbejder, der typisk går på
tværs af fagforvaltninger og involverer civilsamfund og/eller frivillige aktører.
Sundhedstjek Fysiske skavanker bliver ofte overset hos anbragte børn. Det er
erfaringen i Mariagerfjord Kommune, som de sidste to år har tilbudt udsatte børn
og unge et årligt sundhedstjek. Erfaringerne fra Mariagerfjord viser, at knap 40
procent af de udsatte børn har problemer med helbredet, som ikke er blevet
opdaget. Det handler for eksempel om allergi, spiseforstyrrelser, nedsat syn,
hovedpine, skæv ryg, manglende vaccinationer og overvægt.

Anbefalinger
KL vil arbejde for …
 at man nationalt prioriterer ressourcer til sundhedsfremme og
forebyggelse blandt børn og unge.
 at regeringen understøtter udviklingen og udbredelsen af sundhedsdata
på børneområdet.
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KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager stilling til, hvordan kommunerne vil
investere og bedst muligt sikre sundere generationer nu og i fremtiden.
 at kommunerne fortsat prioriterer systematik og høj kvalitet i
sundhedsplejen og tandplejen til alle børn, da det særligt er her, der er
mulighed for at sikre en tidlig indsats.
 at kommunerne prioriterer en hverdag i dagtilbud og skole, hvor
børnene trives og udvikles gennem leg og læring til at udvikle sunde
vaner og mod på livet.
 at kommunerne fremmer et alsidigt og inkluderende fritidsliv i
samarbejde med frivillige idrætsorganisationer, så flest mulige børn og
unge får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
 at kommunerne styrker den databaserede styring på børneområdet,
herunder deling og brug af data og viden på tværs af fagområder.
Herudover anbefaler KL særligt for sårbare og udsatte børn…
 at kommunerne arbejder for et tættere samarbejde om det ufødte barn
mellem sundhedspleje, almen praksis og jordemoder, for at sikre
barnets udvikling allerede under graviditeten, hvor især udsættelse for
tobak, alkohol og andre rusmidler har store konsekvenser.
 at kommunerne udover sunde rammer og de universelle tilbud, sikrer
tidlig opsporing og indsats hos børn og unge, som er i mistrivsel eller
har sundhedsudfordringer.
 at kommunerne leverer en sammenhængende indsats til børn med
behov tæt på barnets hverdagsliv og på tværs af siloer.
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Pejlemærke 3: Alle unge skal have plads i fællesskabet
Kommunerne er i børne- og familieindsatsen med til at sikre, at unge
kommer godt på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Imidlertid er det ikke alle
unge, der finder en plads. I dag står hver femte uden en
ungdomsuddannelse som 25-årig, og der er grund til bekymring for disse
unge. Både i forhold til, om de finder en plads i livet og på arbejdsmarkedet
og i forhold til deres sundhed. Samtidig giver det god mening at gøre en
ekstra indsats i forhold til de unge, fordi ungdomslivet er påvirkeligt og et
skub i den rigtige retning kan vende de unge fra kanten og ind i
fællesskabet.
Sunde fællesskaber til alle unge
Usunde sundhedsvaner i forhold til både rusmidler, tobak, kost, motion og
mental trivsel etableres for mange i ungdomsårene. Langt de fleste unge
lever deres liv på uddannelserne, i fritiden og nattelivet – uden at være i
direkte kontakt med kommunens medarbejdere. Kommunerne kan medvirke
til at skabe sundhedsfremmende miljøer for alle unge igennem styrket
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, foreningslivet og
civilsamfundet. Det skal sikre alsidige og rummelige fællesskaber, hvor alle
unge kan finde en plads og etablere venskaber, som kan være med til at
skabe grobund for sunde vaner og en sund overgang til voksenlivet.
Fokus på unge der har svært ved at gennemføre en
ungdomsuddannelse
Der kan være mange årsager til, at man som ung ikke formår at gennemføre
en ungdomsuddannelse: forældre der har svigtet, misbrug af hash, psykiske
problemer og sygdom, hjemløshed, dårlig økonomi mv., og ofte er det en
kombinationen af flere ting, der gør den unge sårbar og udsat. For at
genfinde troen på sig selv har den unge behov en sammenhængende
indsats, der tager udgangspunkt i den unges livssituation og
sundhedsudfordringer.
For unge uden uddannelse er kommunen den naturlige indgang igennem et
tæt samarbejde på tværs i kommunen mellem sundheds-, social-,
beskæftigelse- og misbrugsområdet. For frafaldstruede unge er der behov
for tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne for at den unge kan bevare
tilknytningen til uddannelsen – og en åbenhed for at samarbejde på tværs af
kommunegrænser, da unge ofte vælger en uddannelse uden for
bopælskommunen.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 [Mangler gode eksempler her.]
 Sammenhæng med hvor stor betydning uddannelse har for
sundheden og sygdom.
 Psykiatrifonden vurderer, at mentale helbredsproblemer er den
hyppigste årsag til frafald på erhvervsuddannelser.
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Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at staten sikrer en regelforenkling for en helhedsorienteret ungeindsats,
der tager udgangspunkt i den unges livssituation og sundhed, så
kommunerne er den eneste indgang til visitation, vejledning og
uddannelsesplanlægning.
KL anbefaler…
 at kommunerne i samarbejder med uddannelsesinstitutionerne,
foreningslivet og civilsamfundet sikrer sundhedsfremmende miljøer, der
hvor de unge færdes.
 at kommunerne sikrer en sammenhængende indsats for frafaldstruede
unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse.
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Pejlemærke 4: Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen
børn og unge skal begynde at ryge
Tobaksrygning er den enkelte risikofaktor, der har størst negativ betydning
for vores sundhed. Hver anden ryger dør af følgesygdomme af rygningen,
og samtidig er tobaksrygning den væsentligste forklaring på den voksende
ulighed i sundhed. Børn af mødre med kort uddannelse er oftere udsat for
passiv rygning, flere unge på teknisk skole ryger sammenlignet med unge på
gymnasierne, og blandt de voksne er der langt flest rygere blandt
arbejdsløse og voksne med kort uddannelse.
Der er sket meget på området i løbet af de seneste år, og kommunerne er
nået langt med tobaksforebyggelsen. Der er dog fortsat behov for at sætte
ind overfor tobaksrygning. Det skyldes ikke mindst at de seneste
undersøgelser viser, at flere unge begynder at ryge og at der er stor social
ulighed i, hvilke grupper af befolkningen der ryger. Samtidig har over
halvdelen af alle rygere ønsker hjælp til at blive røgfri.
Røgfri fremtid
Flere skal i fremtiden vælge et røgfrit liv, og her har kommunerne en central
rolle. KL indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor ambitionen er, at ingen
børn og unge og færre end 5 pct. af alle voksne ryger i 2030. For at nå i mål
med denne ambition skal kommunerne med til at forebygge, at børn og unge
begynder at ryge og at de unge, som i dag er festrygere, bliver dagligrygere
senere i livet. Det kan fx ske gennem implementering af røgfri matrikler eller
røgfri skoletid på skolerne, ved at begrænse tilgængeligheden af
tobaksvarer og gennem et stærkt samarbejde med forældre og skoler,
fritidstilbud mv.
Flere skal stoppe med at ryge
Rygere, der ønsker at holde op, skal opleve, at omgivelserne støtter op om
beslutningen. Kommunerne spiller en rolle ved at styrke tilbud om hjælp til
rygestop, så flere, der ønsker det, kan komme i gang med et professionelt
rygestoptilbud. Det kræver kommunale rygestoptilbud af høj kvalitet, som er
tilgængelige for alle, og at flere henvises fra almen praksis og sygehus til de
kommunale rygstoptilbud.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 Stigning i antallet af børn og unge der ryger (afvent opdaterede tal
fra Kræftens bekæmpelse). Ofte sker der et skred i overgangen fra
folkeskole til ungdomsuddannelse, hvor flere unge lærer at ryge.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Syddjurs Kommune har som den første i Danmark valgt at gå forrest og pr. 1.
august 2017 indført røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler. Strukturelle
forebyggelsestiltag som fx røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at
forebygge rygestart blandt børn og unge.

Dato: 13. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415017
E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 13 af 20

NOTAT

Forstærket indsats over for storrygere er et projekt på tværs af kommuner,
sygehus og almen praksis, hvor formålet er at tilbyde hjælp til storrygere, der
ønsker rygestop gennem systematisk henvisning til kommunale rygestopforløb
fra sygehus og almen praksis. Projektet har medført at langt flere henvises til og
modtager rygestopforløb i kommunen. Samtidig har en sidegevinst ved projektet
været, at flere tilbydes andre dele af kommunens patientrettede
forebyggelsestilbud.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at indfri ambitionerne i Røgfri Fremtid som en del af partnerskabet.
 at rygeloven ændres, så alle uddannelsesinstitutioner med optag af
børn og unge under 18 år bliver røgfrit område.
 at begrænse tilgængeligheden af tobaksvarer særligt for børn og unge.
 at sætte fokus på mere optimal henvisning til de kommunale
rygestoptilbud fra fx sygehus og almen praksis.
KL anbefaler…
 at kommunalbestyrelserne tager politisk stilling til ambitionerne i Røgfri
Fremtid, herunder deltagelse i partnerskabet.
 at kommunerne drøfter mulighederne for at indføre røgfri matrikel
og/eller røgfri skoletid på alle grundskoler og uddannelsesinstitutioner
med optag af børn og unge under 18 år.
 at kommunerne udbreder røgfri miljøer – ikke mindst hvor børn og unge
færdes - både internt i kommunerne og via partnerskaber med fritidsliv,
foreninger og erhvervsliv.
 at kommunerne drøfter muligheden for, at indføre røgfri arbejdstid for
kommunens medarbejdere.
 at kommunerne laver proaktiv opsporing, styrker de kommunale tilbud
om hjælp til rygestop og sikrer lettilgængelig adgang til rygestop forløb i
nærområdet
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Pejlemærke 5: Ingen børn og unges liv må skades af
alkohol
Alkohol er både et nydelsesmiddel og et rusmiddel, som berører
størstedelen af befolkningen. Alt for mange danskere har i dag et for højt
alkoholforbrug og følgerne heraf er store for såvel den enkelte borger,
familien og de pårørende som samfundsmæssigt. Alligevel kan det svært
både politisk og for den enkelte medarbejde i kommunen at arbejde med
alkohol fordi det er et område, der opleves meget privat, og som ofte er
tabuiseret. Ikke desto mindre er der et stort potentiale i de kommunale
rammer, foruden og der mange aktører, både nationalt og lokalt, offentlige
og private, der arbejder med alkoholforebyggelse, og derved er centrale
samarbejdspartnere for kommunerne i at styrke den samlede indsats.
Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen
Et mere hensigtsmæssigt alkoholforbrug i hele befolkningen kræver et fælles
kritisk blik på vores alkoholkultur. Mange nyder er glas i ny og næ men alt for
mange drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En nedsættelse
af det generelle alkoholforbrug vil have stor betydning for folkesundheden og
vil betyde, at færre får et alkoholmisbrug og færre oplever de skadelige
konsekvenser af alkohol.
Unge fulde af liv
Danske unge drikker sig oftere fulde og indtager samtidig større mængder
alkohol sammenlignet med vores europæiske naboer. Der er behov for at
påvirke de unges alkoholkultur, så de unges alkoholdebut udsættes og færre
unge har et overdrevent indtag af alkohol. En af de mest effektive strategier
til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge er strukturelle
forebyggelsestiltag som fx alkoholpolitikker i kommunale institutioner og på
ungdomsuddannelser, reduceret tilgængelighed i form af højere
aldersgrænser og bedre håndhævelse af lovgivningen. Strategien skal ske i
samskabelse med de unge, ungdomsuddannelserne, festmiljøer mv. for at
skabe en kultur, hvor man kan have det sjovt uden at skulle udsætte for
massiv eksponering for alkohol.
Ingen børn skal vokse på med alkoholmisbrug
I Danmark vokser alt for mange børn og unge op i hjem, der er belastet af
alkohol. Det har store konsekvenser, som sætter spor resten af livet. I knap
hver anden af kommunens anbringelsessager er alkohol en væsentlig
medvirkende årsag. Der er derfor behov for et øget fokus på børn i familier
med skadeligt forbrug af alkohol. Det kræver en familieorienteret
alkoholbehandling i kommunerne og en systematisk tidlig indsats for at
forebygge alkoholskade hos både den der drikker og de pårørende – særligt
børnene.
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Styrket alkoholbehandling
Flere med behov skal i alkoholbehandling, og der er behov for styrket tidlig
opsporing og øget kvalitet i tilbuddene. Det kræver at kommunerne sikrer
systematik og kvalitet i alkoholbehandlingen fx gennem nationale
minimumstandarder for alkoholbehandlingen, herunder behandlernes
uddannelse.
Mange ældre har et alkoholoverforbrug, og der er behov for et øget fokus på
denne målgruppe. Ældre tåler generelt mindre alkohol end yngre, og et
alkoholoverforbrug blandt ældre kan føre til faldulykker og forringe virkning
af eventuel medicin, den ældre tager. Forebyggelse af skadelige virkninger
af alkoholoverforbrug hos ældre kræver medarbejdere, der er dygtige til at
opspore og italesætte problemet.
Grafik og data [foreløbige eksempler]
 Boks med de 5 væsentligste samarbejdsaktører på området, fx
Alkohol og Samfund, Kræftens bekæmpelse, SST, TUBA/Blå Kors,
civilsamfundet, borgeren selv mv.
 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien
– enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.
 Unges tal fra SIF uge 34, 2017: Unge, der har forældre med
alkoholproblemer, brænder eller skærer i højere grad i sig selv med
vilje, ligesom de i langt højere grad end andre unge har forsøgt
selvmord eller haft selvmordstanker.
 De kommunale udgifter til overførselsindkomster er to-tre gange
højere til borgere med overforbrug af alkohol end til borgere uden –
svarende til knap 50.000 kr. om året pr. borger.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
11 midtjyske kommuner er gået sammen i Projekt BRUS, der hjælper børn og
unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
 at aldersgrænser for salg og udskænkning af alkohol håndhæves, ikke
mindst for at begrænse tilgængeligheden af alkohol, hvor børn og unge
færdes.
 at understøtte, at aldersgrænserne for køb af alkohol i detailhandlen
samles, således aldersgrænsen hæves fra 16 år til 18 år.
 at Sundhedsstyrelsen sikrer viden om evidensbaserede indsatser på
området.
KL anbefaler…
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at kommunerne sikrer en systematisk forebyggende alkoholindsats
rettet mod børn og unge og skaber alkoholfri miljøer, hvor børn og unge
færdes, herunder i kommunale institutioner og i fritidstilbud.
at kommunerne politisk drøfter, hvordan man understøtter en mere
hensigtsmæssig alkoholkultur blandt alle kommunens borgere – unge
som ældre.
at kommunerne samarbejder om en mere hensigtsmæssig festkultur ift.
alkohol og rusmidler blandt unge gennem et samarbejde med
ungdomsuddannelserne, restaurationslivet og detailhandlen.
at kommunerne sikrer fokus på en systematisk tidlig opsporing af børn
og unge, der vokser op i familier med et skadeligt alkoholforbrug,
herunder at relevante medarbejdere har kompetencer til at opspore og
italesætte problemet.
at kommunerne sikrer systematisk opsporing af borgere med
alkoholoverforbrug og sikrer at borgere tilbydes relevant
alkoholbehandling.
at kommunerne styrker kvaliteten i de differentierede
alkoholbehandlingstilbud ved brug af evidensbaserede indsatser.
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Pejlemærke 6: Flere skal leve et liv med mental
sundhed og trivsel
WHO skønner, at psykiske lidelser som angst og depression udgør en af de
største trusler mod folkesundheden i tæt kapløb med kræftsygdomme og
rygning. I Danmark ser vi samme bekymrende udvikling og i løbet af en
tidsperiode på et år vil hver femte voksen opleve at have psykiske
symptomer. De samlede direkte og indirekte samfundsmæssige
omkostninger ved psykisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i
Danmark. De direkte omkostninger til behandling udgør kun ca. 10 %.
Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt
sygefravær og nedsat individuel arbejdsevne. Desværre er det stadig et
uopdyrket område, hvor der er begrænset viden om hvorfor og hvad vi kan
gøre ved det.
Et rummeligt samfund, hvor alle er aktive i meningsfulde fællesskaber
Det vi ved er, at det er muligt at forbedre og styrke vores mentale sundhed
igennem meningsfulde aktiviteter, som vi dyrker i fællesskab med andre.
Som mennesker har vi behov for at føle os værdsat og kunne se en mening
med tilværelsen. Har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og
regelmæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for
at udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få
hukommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale
funktionsnedsættelser.
Som samfund har vi en forpligtigelse til, at vi rummer mange forskellige
fællesskaber, hvor vi som mennesker føler os velkomne og værdsat på
tværs af alder, køn, kultur og social baggrund. I kommunerne har vi et
medansvar for alsidige og inkluderende fællesskaber i de sammenhænge,
hvor vi møder borgeren i fx dagtilbud, skole, jobcenter og på social- og
ældreområdet. Men vi løfter ikke opgaven alene. Vi har alle et medansvar
som stat, region, erhvervsliv, frivillighedsområde, og som medmenneske i
form af familie, kollega og ven. Det gælder også i forhold til at afstigmatisere
og skabe større åbenhed om psykisk sygdom, som stadig er et tabuiseret
emne i samfundet.
Invester før det sker
Skal samfundet for alvor gøre noget ved mistrivsel og psykisk sygdom, skal
vi starte med at forebygge hos børn og unge - og gerne allerede i de helt
tidlige leveår fra 0 til 6 år. Børn, der vokser op i familier med misbrug,
psykisk sygdom, omsorgssvigt eller overgreb, er i særlig risiko, men alle
børn kan udvikle psykisk sårbarhed. Den kan ligge i generne, eller udvikles i
det helt tidlige samspil med de nære omsorgspersoner – oftest forældrene.
Kommunen har en opgave i at identificere børn med negativ social arv
allerede i den tidlige barndom og støtte familierne igennem sundhedsplejen,
dagtilbud og eventuelt socialområdet. Samtidig har almen praksis en rolle ift.
at underrette kommunen, hvis de er i kontakt med forældre med psykisk
sygdom, misbrug eller andre sundhedsmæssige eller sociale forhold, der
kan have betydning for barnets mentale sundhed.
En investering i en tidlig og systematisk indsats forbedrer underprivilegerede
og understimulerede børns kompetencer og vil komme deres trivsel,
udvikling og læring til gavn resten af deres liv.
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I skolerne har børn og unge der mistrives oftere indlæringsproblemer og
sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. Børn der ikke
trives har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og
sygdomme, der kan vedvare som ung og senere som voksen. Vi ved fra
forskningen, at skoler der har et vedvarende fokus på trivsel og målrettet
arbejder med, at alle føler sig velkomne og har et tilhørsforhold til skolen
forbedrer elevernes trivsel.
Psykisk mistrivsel hos voksne
For voksne er der også en tydelige social skævvridning, hvor risikofaktorer
og belastninger i forhold til diskrimination, arbejdsløshed, belastende
arbejdsmiljø, lav social kapital i boligområder og social isolation er socialt
skævt fordelt. Psykiske lidelser som fx angst og depression rammer derfor
også nogle befolkningsgrupper hårdere end andre.
Langt de fleste kommuner har et eller flere tilbud til borgere der oplever
psykisk mistrivsel, men tilbuddene kan ikke stå alene og der er behov for tæt
sammenhæng til udredning og behandling, hvor der opleves lange
ventetider.
Kommunale eksempler [foreløbige eksempler]
Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen
12-25 år, som er repræsenteret i og samarbejder med kommuner landet over.

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, der retter sig mod
hele befolkningen og sætter rammerne for meningsfulde fællesskaber, aktiviteter
og arrangementer, som alle kan være en del af rundt om i landets kommuner.

Anbefalinger
KL vil arbejde for…
- at forskning og vidensopsamling styrkes for at belyse hvordan
mental sundhed kan fremmes og hvilke indsatser, der virker.
- at der udvikles nationale anbefalinger i forhold til fremme af mental
sundhed.
KL anbefaler…
- at kommunerne fremmer alsidige og inkluderende fællesskaber
igennem samarbejde med lokale organisationer og boligområder.
- at kommunerne arbejder med at styrke den mentale sundhed og
fremme trivslen hos alle borgere igennem vidensbaserede indsatser.
- at kommunes medarbejdere har styrke opmærksomheden på børn
og unges tidlige tegn på psykisk mistrivsel og risikofaktorerne herfor
og der sættes ind med det rette tilbud.
- at kommunen drøfte muligheden for at have vidensbaserede tilbud til
borgere der har tegn på psykisk mistrivsel.

Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415017
E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 19 af 20

NOTAT

Dato: 13. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415017
E-mail: AEN@kl.dk
Direkte: 3370 3720
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 20 af 20

3.6

KL's forebyggelsesudspil på sundhedsområdet

Bilag: Input til KL's forebyggelsesudspil fra de nordjyske kommuner
Generelle bemærkninger til udspillet
De nordjyske kommuner ser med stor tilfredshed på, at KL tager initiativ til et forebyggelsesudspil på
sundhedsområdet. Det er meget positivt, at KL gør en indsats for at få den borgerrettede forebyggelse mere
på dagsordenen, og de udvalgte pejlemærker er overordnet relevante og vedkommende. Det er bl.a. positivt,
at forebyggelse af højrisiko alkoholforbrug indgår i oplægget, og at specielt tobaksforebyggelse er skærpet.
En væsentlig udfordring for kommunerne, ikke mindst i denne forbindelse, er de strukturelle rammer for
forebyggelsesarbejdet, som sættes regionalt/nationalt. Derfor er det meget velkomment, at KL nævner en
række konkrete områder, hvor KL vil arbejde for ændret lovgivning mv. Eksempelvis aldersgrænse for salg af
alkohol, lovgivning om røgfri skoler, opfordring til ministeriet om fokus på evidens mv.
Vi mener, at udspillet bør skærpes i forhold til at arbejde med sundhed på tværs af kommunale kerneopgaver.
Budskabet bør være, at der skal samarbejdes på tværs med henblik på, at sundhed kan anvendes som middel
til at opnå mål inden for andre velfærdsområder. Oplagte eksempler er:
 Sundhedsfremme på skoler kan medføre mere læringsparate elever
 Sundhedsfremme af ledige kan gøre ledige mere jobparate
 Sundhedsfremme af ældre kan gøre ældre borgere mindre plejekrævende
Oplægget kommer ikke ind på de økonomiske incitamenter i forebyggelsesarbejdet. Det er en udfordring ift.
prioriteringen af forebyggelsesarbejdet, at indsatserne koster penge på den korte bane, og at investeringens
resultat først viser sig over meget lang tid.
Den kommunale opgavevaretagelse inden for mental sundhed synes kun at blive større og kan ikke alene
løses ved at gøre ting på andre og nye måder inden for den samme økonomiske ramme. Eksempelvis opleves
en stigning i antallet af skizofrene unge, som er meget behandlingskrævende, og som stiller store krav til
samarbejdet mellem kommune og region.
De nordjyske kommuner ser gerne, at man ikke afgrænsede udspillet til børn og unge, da det i lyset af
Regionernes udspil på de kommunale forebyggelsesopgaver efterlader en opgave som regionerne i så fald vil
kunne hævde, at de kan løfte. Derudover efterlader det store kommunale opgaver som beskæftigelse og
ældre uadresseret i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Hvis afgrænsningen fastholdes, bør det som
minimum tydeliggøres i hele udspillet – inklusiv i titlen – at dette udspil kun dækker en del af
forebyggelsesområdet i kommunerne. Ift. valg af målgruppefokus i materialet kan det desuden undre, at
udspillet ikke tager afsæt i de målgrupper, som kommunerne med omlægningen af den kommunale
medfinansiering, har fået en ekstra tilskyndelse til at begrænse behandlingsbehovet for – dvs. de 0-2 årige
og de +65 årige.
Udspillet bør i højere grad adressere, hvordan KL og kommunerne kan og vil arbejde for gode rammer for det
lokale/regionale samarbejde med sygehuse, psykiatri og almen praksis.
Sprogbrugen i anbefalingerne kan med fordel strammes op og være skarpere ift. hvad kommunerne
forventes at gøre. Sammenholdes KL’s udspil med Danske Regioners udspil fra tidligere på året, så fremstår
regionernes udspil mere fokuseret og klart i, hvad man bør gøre. Det til trods for at opgaven er kommunal.
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Bemærkninger til forordet: Forebyggelse for fremtiden
I forordet beskrives gode initiativer og hensigter som hilses velkomne – her tænkes f.eks. på hensigten om at
sundhed skal drøftes på tværs af fagområder. Der er et stærkt behov for at sammentænke indsatserne, så
sundhed ikke ses som et isoleret indsatsområde.
Børnelovgivningen tager (ofte) først over, når en familie eller et barn er kørt af sporet – der skal sættes
massivt ind på at forebygge og holde alle børn og unge på sporet.
Bemærkninger til pejlemærke 1 – Alle skal have mulighed for et sundt liv
Det er positivt, at sundhedsindsatsen skal tænkes ind ift. alle dele af borgerens liv. Kun ved en tværgående
fælles helhedstænkende indsats kan den samlede sundhedsindsats løftes.
Der er meget langt til lige vilkår for alle. Vi ser fortsat, at social arv er den udslagsgivende faktor ift. fysisk,
mental og social sundhed. Der er behov for et styrket tværfagligt samarbejde ml. uddannelse/skole, social-,
beskæftigelses-, og sundhedsområdet. Stadigt stigende samfundsmæssige krav og økonomisk ulighed fordrer
ikke tiltag på sundhedsområdet – tværtimod er de direkte barrierer ift. at lykkes.
Kløften mellem de unge, der lykkes, og de, der ikke gør, er vokset med den nye uddannelsesreform, hvor
adgangsgivende karakterer selv på erhvervsuddannelserne gør, at de unge, som før reformen lige akkurat
kunne klare sig igennem og få en plads på arbejdsmarkedet, ikke længere kommer med.
Vi tror på, at stærkere evidens på området vil styrke mulighederne for at prioritere forebyggelsesarbejdet
politisk. Derfor ser vi positivt på, at oplægget efterspørger en mere ensartet forebyggelsesindsats på tværs
af kommuner samt en monitorering heraf.
Bemærkninger til pejlemærke 2 - Alle børn skal vokse op med mod på sundhed og livet
Vi ser med tilfredshed, at ulighed i sundhed er adresseret i udspillet, men vil opfordre til, at det fremhæves
yderligere; for eksempel ved at have anbefalinger, der retter sig mod borgere uden for arbejdsmarkedet.
Tandplejen bør have en mere tydelig plads i beskrivelsen af pejlemærket. Tandplejen har en central rolle ift.
børn og unges sundhed og trivsel. Dårlige tænder og dårlige madvaner og kår hænger ofte sammen. Skal vi
forebygge bredt, skal tandplejen inddrages som vigtige aktører.
Bemærkninger til pejlemærke 3 - Alle unge skal have plads i fællesskabet
Pejlemærket er meget relevant. Der er stadig et stykke vej for at nå i mål. Fællesskabet er for de mange og
for dem der klarer sig, men for de, der ikke kan indfri kravene, bliver der længere og længere til fællesskabet.
Er man ikke stærk nok til at begå sig i daginstitutionen, skolen, fuldføre en uddannelse og få et job, er der en
risiko for at blive ekskluderet fra ”de sunde” fællesskaber, og i så tilfælde vil nogen søge fællesskaber andre,
mere problematiske, steder; et fællesskab for de få og for de marginaliserede. Det er afgørende, at vi som
samfund skaber rummelighed og støtter op så tidligt som muligt for at undgå denne deroute.
Bemærkninger til pejlemærke 4 – Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at ryge
Et relevant pejlemærkes, som gerne må blive endnu mere ambitiøst. Lovgivning på området har rent faktisk
vist sig effektfuld.
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Der skal også være fokus på, at når børn og unge ryger, er rygning ofte blot et symptom på andre problemer.
Rygning som alene stående pejlemærke hos unge kan opfattes en smule uambitiøst. Ofte dækker det over
unge, der i forvejen har andre og mere massive problemer, som fx misbrug og psykisk sygdom.
Udfordringerne skal løses ved at se på det samlede billede for den unge.
Bemærkninger til pejlemærke 5 – Ingen børn og unges liv må skades af alkohol
Et særdeles relevant pejlemærke. Der er tale om et område, som kræver en generel kulturændring; det er et
område af borgernes liv, som traditionelt har været et meget privat emne. Det er i forbindelse med indsatser
ift. alkohol ikke nok at fokusere på forbrug af alkohol i forbindelse med ungdomsuddannelserne. På de
videregående uddannelsessteder er problematikken lige så stor.
Brug af alkohol kan også, som med rygning, dække over en større problematik, som selvfølgelig kræver en
tværgående indsats.
Bemærkninger til Pejlemærke 6 – Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel
Vi er glade for at se, at mental sundhed indgår som et selvstændigt tema. Pejlemærket med anbefalingerne
hilses velkomment både på børneområdet med den tidlige opsporing og indsats samt på voksenområdet.
Eksemplerne Headspace og ABC for mental sundhed er nævnt, men eksempelvis Insp i Roskilde
(http://www.insp.dk) kan også fremhæves som en måde at etablere mange tilbud på tværs, og som
tilgodeser borgernes interesser, frivilligstøtte, foreningslivet, folkekøkkentanken og kommunens
professionelle støtte. Alt i alt et multitilbudshus, som henvender sig bredt, og som drives af både
borgerbaseret hjælp og støtte og af kommunens ansatte.
Man bør også skele til Socialstyrelsens hjemmeside som allerede omfatter både velafprøvede
metodeanbefalinger samt nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.
KL’s anbefaling til nationale retningslinjer i forhold til andre problematikker ses som positivt.
Det kunne ønskes, at der blev tilføjet en understregning af vigtigheden af, at fastholde den kommunale
recovery-orienterede tilgang og tænkning, dels i forhold til det direkte borgerrettede arbejde men også i
forbindelse med udvikling og etablering af tilbud. Recovery og psykosocial rehabilitering er også væsentlig at
fremhæve i relation til at gøre endnu mere for at skabe større overensstemmelse mellem
behandlingspsykiatrien og den kommunale behandlingspsykiatris tilgang og forforståelse.
Udkastet i sin nuværende form ses som et nationalt ønske om at sætte fokus på og løfte viden om tidlig
indsats, lige forudsætninger for sundhed, samarbejde på tværs, og inddragelse af parter uden for kommunen.
Noget som kommunerne allerede er i gang med, men nu løftes til en fælles strategi med fælles synlige
resultater gennem indikatorer. Som udgangspunkt ses der ikke noget nyt i sundhedsudspillet. Indsatserne
ligger i dag i mange kommuner – også udtrykt i kommunale sundhedspolitikker.
Det er vigtigt, at udspillet ikke bliver mindste fællesnævner, men sætter overliggeren højt! Ligesom det er
vigtigt, at ambitionen om en forebyggelsesdagsorden trækkes af mere end sundhed, så sociale fællesskaber
i højere grad medtænkes.
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5.2

KKR-udpegninger af politiske repræsentanter til regionale
fora for 2018 - 2021

Dato: 19. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2417727
E-mail: HAST@kl.dk
Direkte:

Udpegninger - KKR Nordjylland
En af KKR’s opgaver er at stå for udpegninger og indstillinger af
fælleskommunale repræsentanter til regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser
m.v. KKR Nordjyllands evaluering viser, at udpegning til regionale fora
opleves meget relevant.
Forud for konstitueringen efter kommunalvalget lægges der op til en drøftelse
af KKR’s udpegninger af politiske repræsentanter til regionale fora. Sigtet er
dels en vurdering af de fora, som KKR i indeværende valgperiode har udpeget
repræsentanter til, herunder forslag til eventuelle ændringer i udpegningerne
i næste valgperiode. Dels en mere principiel drøftelse af de udpegede
repræsentanters virke, herunder grundlaget for viden om, hvilke interesser og
synspunkter de skal varetage samt sammenhængen mellem deres aktiviteter
og de øvrige aktiviteter i KKR-regi. Endelig kan der drøftes forskellige hensyn,
der kan formuleres som udgangspunkt for de udpegninger, som det nye KKR
skal foretage som led i den politiske konstituering i januar 2018.
Drøftelsen kan ligge til grund for en liste over KKR Nordjyllands udpegninger
og indstillinger i næste valgperiode. Nedenfor i notatet fremgår et forslag til en
sådan liste
Konstitueringen i KKR sker i en proces på baggrund af stemmetallene ved
kommunalvalget i Nordjylland. I hvert KKR vælges en formand og
næstformand, og der udpeges kommunalpolitiske repræsentanter for
kommunerne til en lang række regionale råd, nævn, udvalg mv.
Konstitueringen i KKR Nordjylland sker på det konstituerende KKR-møde den
26. januar 2018.
KKR udpegninger
KKR udpeger kommunale repræsentanter til bl.a. følgende regionale
bestyrelser/fora/fora (der findes en komplet oversigt sidst i notatet):
 Vækstforum
 Væksthusets bestyrelse
 Sundhedskoordinationsudvalget
 Bestyrelser og udvalg for uddannelsesinstitutioner
 Samarbejdsudvalg på sundhedsområdet
Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegning af fælleskommunale
repræsentanter til regionsdækkende organer (politiske organer, der dækker
hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen).
KKR foretager udpegninger, indstillinger og koordinering af valget af
fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der
nedsættes
efter
centrale
bestemmelser
(love,
bekendtgørelser,
overenskomster m.v.), og til regionale organer, der nedsættes som led i et

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
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lokalt aftalt samarbejde mellem kommuner, region, organisationer m.v. Det
betyder, at posterne i KKR’s politiske konstituering kan opdeles i dels
udpegninger, der foretages i alle fem KKR’er, og dels mere lokalt bestemte
udpegninger i de enkelte KKR’er.

Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2417727

Evalueringen af KKR Nordjylland – 2014-2017
Evalueringen om arbejdet i KKR Nordjylland viser, at langt største delen af de
udpegede, der har svaret på spørgeskemaet, finder det relevant/meget
relevant, at KKR udpeger til det regionale fora, hvor de sidder.

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg

Blandt de udpegede vurderede ca. halvdelen at de i ringe/meget ringe grad
har været i kontakt med KKR i forbindelse med udførelse af deres erhverv
som udpeget af KKR. Samtidig svarer 19 pct., at det ikke opleves som relevant
at få en tættere politisk kontakt til KKR.
I forhold til den administrative opbakning, gav 19 pct. af de udpegede udtryk
for et behov for mere kommunal administrativ opbakning.
I forhold til de fremadrettede udpegninger fremhæver respondenterne
følgende nedslag som vigtige at have for øje:
 Sikre en geografisk spredning i udpegninger
 Sikre den nødvendige slagkraft i de fora der udpeges til
 Behov for en klar forventningsafstemning og dialog mellem KKR og
de udpegede
 Sikre en god kobling til KKR, evt. ved at udpege KKR medlemmer til
de forskellige fora
 Nyttigt at udpege politikere der arbejder med det givne område i egen
kommune – og har den nødvendige faglige indsigt
 Sikre tydelig afklaring af opgave, rolle, mandat og formål med
udpegningen – evt. via indledende introduktion
 Personlig engagement i og interesse for området er meget vigtigt
 Sikre at de udpegede er bevidste om at de repræsenterer de
nordjyske kommuner – ikke egen kommune/parti
Evalueringen af KKR Nordjylland viste jf. ovenstående, at de udpegede i deres
kommentarer fremhævede vigtigheden af en tæt kobling mellem KKR og de
udpegede – herunder at i nogle tilfælde vil det være en fordel, at det er KKRmedlemmer der udpeges til regionale fora. Evalueringen viste ligeledes, at der
fremadrettet vil være hensigtsmæssigt at sætte fokus på at der dels er stillet
den nødvendige administrative opbakning til rådighed til de udpegede
politikere, hvor dette har været oplevet som mangelfuldt, samt at der sikres
kendskab til de eksisterende muligheder for administrativ opbakning.
Principper for udpegninger
I forbindelse med udpegninger, så kan det være relevant at tage stilling til, om
der er behov for prioritering af udpegningerne ud fra en vurdering af
væsentligheden af det enkelte forum set i forhold til fælleskommunale
interesser. Enten ud fra betragtninger om den politiske eller økonomiske
betydning for kommunerne. Eller fordi KKR ønsker en tættere tilknytning til
fora, der arbejder med højt prioriterede områder.
Her kan det bl.a. være relevant at tage stilling til om der var behov for at
prioritere udpegningerne ift. tre kategorier:
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Poster hvor det kan være en fordel at udpege borgmestre
Poster hvor det kan være en fordel at udpege KKR medlemmer
Poster hvor det ikke nødvendigvis er KKR medlemmer der udpeges

Følgelig kan det f.eks. overvejes, om politikere der udpeges til Vækstforum,
Sundhedskoordinationsudvalg eller RAR skal være borgmestre. Det kan
ligeledes være relevant at tage stilling til om der bør være overlap mellem
udpegede – eller om f.eks. udpegede til samarbejdsudvalgene på
sundhedsområdet bør være forankret i sundhedsudvalgene i hjemkommunen.
I forbindelse med evalueringen blev det ligeledes påpeget, at det på nogle af
områderne, i særlig grad på sundhedsområdet, er vigtigt at der sikres en
geografisk dækkende udpegning til de udvalg hvor der udpeges flere
medlemmer, dvs. for at sikre repræsentation fra regionens fire hjørner. På
sundhedsområdet har det også været drøftet om det var hensigtsmæssigt at
der
var
sammenfald
mellem
medlemmerne
af
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, som det i høj grad
er i de andre regioner.
Sammenfatning
Med afsæt i ovenstående er det relevant at drøfte følgende temaer ift.
udpegninger:
 Vurdere de regionale fora, som KKR for øjeblikket har udpeget
politiske repræsentanter til, og overveje om det fortsat er relevant at
udpege
 Drøfte sammenhængen mellem KKR og de udpegede
repræsentanter og overveje eventuelle initiativer, der kan styrke
forbindelsen og medvirke til, at de udpegede repræsentanter bliver en
mere integreret del af KKR’s samlede politiske virksomhed
 Drøfte om der er behov for principper for udpegninger
 Drøfte mulighederne for at tilgodese disse hensyn i den måde, som
den kommende konstituerings- og udpegelsesproces bliver tilrettelagt
på, herunder overveje evt. politisk prioritering og sammenkædning af
forskellige
poster
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Bilag 1 – KKR udpegninger 2014-2017
Forum
KKR Nordjylland
AMU Center Nordjylland
Center for Døvblindhed

Det Regionale Vækstforum
Hospice – KamillianerGaarden – bestyrelse

Antal udpegede
11 (11 suppleanter)
+ 11 borgmestre
1
1 (1 suppleant)

6
2

Institut for Syn og Hørelse

1 (1 suppleant)

Kattegat – Skagerrak, styringsudvalg

1 (1 suppleant)

Nordjyllands Trafikselskab – bestyrelse
Nord-KAP, bestyrelse
Praksisplanudvalget
RAR Nordjylland
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Almen praksis
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Apotekerområdet
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Fysioterapeuter
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Kiropraktorer
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Psykologer
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Speciallæger
Samarbejdsudvalg på praksisområdet – Tandlæger
SOSU Nord – bestyrelsen
Sundhedskoordinationsudvalget
Taleinstituttet

7
1
5
5 (5 suppleanter)
2
1
2
1
1
1
1 (1 suppleant)
1
5
1

Dato: 19. september 2017

Grundlag for udpegning
KL's love
Vedtægter for AMU Nordjylland
Vedtægter for skolebestyrelsen for Center for
Døvblindhed og Høretab i henhold til lov om
specialundervisning for voksne
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling
Vedtægter for
Den Selvejende Institution
KamillianerGaarden
Vedtægter for bestyrelsen på Institut for Syn
og Hørelse
Styringskomiteerne er oprettet i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1303/2013, Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 og
kapitel 5 i Interreg Öresund-Kattegat
Skagerrak Operationel Program 2014-2020.
NT's vedtægter
Forretningsorden for Nord-KAPs bestyrelse, jf.
landsoverenskomst om Almen Praksis,
Sundhedsloven
Lov om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v.
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Overenskomst på praksisområdet
Vedtægter for SOSU Nord
Sundhedsloven
Taleinstituttets vedtægter, jf. lov

Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2417727
E-mail: HAST@kl.dk
Direkte:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
Side 4 af 5

University College Nordjylland – bestyrelse
VUC Nordjylland
Væksthus Nordjylland – bestyrelsen
EU-kontoret

1
1
5 (+ 1 udpegning fra
erhvervslivet)
2 (+ 3 fra BRN)

University College Nordjyllands vedtægter
VUC Nordjyllands vedtægter
Væksthus Nordjyllands vedtægter
EU kontorets vedtægter

Dato: 19. september 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2417727
E-mail: HAST@kl.dk
Direkte:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
www.kl.dk/kkr-nordjylland
Side 5 af 5

5.3

Forretningsorden for KKR 2018-21

Behandles endeligt på KL bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017
NOTAT

Dato: 24. august 2017

Forretningsorden_ 1018-21 bilag
KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR),
som betegnes ”Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland" (KKR
Nordjylland).

E-mail:
Direkte:
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et antal
kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den pågældende region.

www.kl.dk
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1. Formål
1.0

Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415844

KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:
– At fremme de fælleskommunale interesser for
kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål
– Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at
styrke rammer og betingelser for, at den enkelte
kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service
til sine borgere
– At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der
går på tværs af kommunerne i regionen.

2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle
kommuners interesser over for regering, Folketinget m.fl. KKR varetage
kommunernes interesser i hver region på områder, hvor:
– Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre
regionale aktører
– Kommunerne har en tæt indbyrdes afhængighed i opgaveløsningen
regionalt
– Kommunerne gennem samarbejde bedre kan opnå de ønskede
resultater.
KKR skal:
2.0 Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og
koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser,
udviklingsmuligheder og kvalitet for borgere og virksomheder.
2.1

Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål, som
skal koordineres eller løses i samarbejde mellem
kommunalbestyrelserne og mellem kommuner og region.

2.2

Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til
regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

2.3

Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og
samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål,
1

NOTAT

herunder arbejdet i de forskellige regionsdækkende organer (fx
Væksthus, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg m.v.)
2.4

Sikre et tæt samspil og en løbende dialog med
kommunalbestyrelserne

2.5

Indgå i tværgående koordinering med KL, herunder også mellem de
fem KKR, om udvikling, implementering og varetagelse af
kommunernes fælles interesser på centrale og for kommunerne
vigtige politisk-strategiske områder.

Dato: 24. august 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415844
E-mail:
Direkte: 3370 3078
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 10

./.

I bilag 1 uddybes KKR’s sammensætning/valg og konstituering.

./.

I et tillæg til forretningsordenen findes en nærmere beskrivelse af bl.a.
KKR’s rolle, de væsentligste politiske temaer og udfordringer,
sammenhængen til KL og til kommunalbestyrelserne samt
hovedpunkter i organiseringen af arbejdet.

3. Møder
3.0

KKR’s møder er ikke offentlige.

3.1

KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen i øvrigt, når
formanden eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det.

3.2

Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og forbereder
KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med sekretariatet.
Sagerne på dagsordenen skal ledsages af fornødent materiale til
sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af KKR har ret til senest 10
dage forud for et ordinært møde skriftligt at stille forslag om at få en
sag af regionalpolitisk/tværkommunal karakter optaget på
dagsordenen, hvorefter formanden for KKR drager omsorg for, at
forslaget sættes på dagsordenen.

3.3

Dagsorden udsendes senest ugedagen forud for hvert ordinært møde.
Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsordener fra KKR’s
møder publiceres på www.kl.dk/kkr.

3.4

KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra KKR’s møder
publiceres på www.kl.dk/kkr.

3.5

Formanden for KKR, og i dennes forfald næstformanden, leder KKR’s
møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende
mødets ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere
formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.

3.6

Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden
bestemmer.

3.7

KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. KKR træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
2
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3.8

3.9

Udpegelse af en enkelt repræsentant for kommunerne i regionen til
varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i
kommunestyrelsesloven. Udpegelse af flere repræsentanter for
kommunerne i regionen til varetagelse af samme hverv foretages ved
forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som
politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af
kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen.
Er et medlem af KKR forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette
til sekretariatet inden mødets afholdelse. Det noteres i referatet, hvilke
medlemmer der har været fraværende under mødet. Når et medlem
har forfald til et møde, kan den pågældendes personlige stedfortræder
(se Bilag 1, punkt 1.2) deltage i mødet.

4. Økonomi og sekretariat
4.0

KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til
rådighed for KKR.

4.1

KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra
kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer
medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes
tværkommunale samarbejde i øvrigt.

4.2

I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødearrangementer
for kommunalpolitikere kan der opkræves deltagerbetaling.

4.3

KKR kan foreslå, at finansiering af særlige aktiviteter/projekter af
interesse for alle kommuner i regionen kan ske ved bidrag fra de
enkelte kommuner, hvis kommunerne i regionen giver tilslutning i det
konkrete tilfælde.

4.4

KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afholdelse af
udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om honorering af
medlemmerne af KKR og de repræsentanter, der af KKR er udpeget
til regionale organer i henhold til punkt 2.2.

5. Ikrafttrædelse
5.0

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af KL’s
bestyrelse.

5.1

Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse den [x.]
september 2017, og den træder i kraft den 1. januar 2018.
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NOTAT

Bilag 1: Kommunekontaktrådets
sammensætning/valg og konstituering
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1.0

E-mail:
Direkte: 3370 3078

Dato: 24. august 2017

Kommunekontaktrådet (KKR) består af:
– Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen.
– Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
godkendte listesamarbejder, således at sammensætningen af det
enkelte KKR svarer til stemmefordelingen ved valget til
kommunalbestyrelser i KL’s medlemskommuner i regionen.
Bestemmelsen i § 6, stk. 2, i KL’s love om anmeldelse af
listesamarbejder finder tilsvarende anvendelse vedrørende
beregning af antallet og fordelingen af pladser mellem de forskellige
partier og listesamarbejder.

1.1

KKR kan maksimalt have det dobbelte antal medlemmer i forhold til
antallet af kommuner i den pågældende region. Hvis beregningen af
sammensætningen af KKR efter punkt 1.0 fører til et større antal
medlemmer end dette max. antal, foretages der en forholdsmæssig
reduktion af antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbejder. Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker
med udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
– Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i KKR end
det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet i
kommunerne i regionen.
– Et parti/listesamarbejde, der opfylder betingelserne i KL’s loves §
15, stk. 2, for at komme i betragtning ved valget af supplerende
medlemmer til KKR, skal have mindst et medlem i KKR.
– Slutresultatet af reduktionen er, at underrepræsentationen (dvs.
forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og procentvise
andel af pladserne i KKR) er mindst muligt for det parti/listesamarbejde, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret.

1.2

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:.
– Viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1.
viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti
eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for
borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren vælges som medlem
af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, vælger
kommunalbestyrelsen af sin midte en stedfortræder for
borgmesteren til KKR.
– Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de medlemmer
af KKR, som vælges af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de
politiske partier og listesamarbejder.
En stedfortræder kan kun være stedfortræder for et medlem af KKR.
Et medlem af KKR kan ikke også være stedfortræder for et andet
medlem af KKR.

1.3

KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fratræder,
når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede medlemmer af
4
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KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den
31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget.
Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, der
længst har været borgmester, eller, hvis flere har været borgmester
lige længe, af den ældste af disse.
1.4

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for
KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det medlem, der har
indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstalsvalg på grundlag af
stemmetallene ved det forudgående kommunevalg i KL’s
medlemskommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund
mellem de repræsenterede politiske partier og listesamarbejder.
Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre
hverdage før afholdelsen af det konstituerende møde.

1.5

Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommunerne i den
pågældende region kan deltage i møderne i det pågældende KKR.

1.6

Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov
midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en
forventet periode på mindst 3 måneder, indtræder den personlige
stedfortræder, jf. punkt 1.2, i den periode, fritagelsen varer. Er et
medlem af KKR, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, på
tilsvarende måde fritaget for sine hverv i hjemkommunen, indtræder
den personlige stedfortræder efter tilsvarende regler.

1.7

Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhindret i at varetage
hvervet i en forventet periode af mindst 3 måneder på grund af sin
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger
eller andre grunde, der kan sidestilles hermed, indkalder formanden
stedfortræderen til førstkommende møde i KKR. KKR træffer på dette
møde beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens
indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv i
KKR, udtræder stedfortræderen af KKR.

1.8

Når et medlem af KKR har forfald til et enkelt møde, kan
vedkommendes personlige stedfortræder (se ovenfor i pkt. 1.2)
deltage i det pågældende møde i KKR. Det påhviler medlemmet at
orientere stedfortræderen herom.

1.9

Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være
kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder
medlemmet/stedfortræderen af det parti eller listesamarbejde, hvis
kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR,
udtræder det pågældende medlem eller stedfortræder også af KKR (jf.
§ 6, stk. 4, i KL’s love). I tilfælde af udmeldelse af KL finder § 6, stk. 5,
i KL’s love tilsvarende anvendelse.

1.10 Hvis en borgmester udtræder af det parti eller listesamarbejde, som
borgmesteren hidtil har repræsenteret, forbliver borgmesteren som
medlem af KKR. Der foretages ikke en ny beregning af den
5
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partimæssige sammensætning i KKR som følge af en borgmesters
partiskifte i løbet af valgperioden.
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1.11 Hvis en borgmester, der udtræder af et parti eller listesamarbejde, er
den eneste repræsentant for partiet/listesamarbejdet i KKR, udpeger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti eller
listesamarbejde af deres midte et nyt medlem til KKR.
Forudsætningen for i et sådant tilfælde at kunne udpege et nyt
kommunalbestyrelsesmedlem til KKR er, at partiet eller
listesamarbejdet er berettiget til at være repræsenteret i det
pågældende KKR, det vil sige har opnået mindst 2% af stemmerne
ved det seneste valg af kommunalbestyrelser i KL's
medlemskommuner i regionen.
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1.12 Hvis pkt. 1.11 finder anvendelse, fraviges bestemmelsen i pkt. 1.1 om
det maksimale antal medlemmer i et KKR.
1.13 Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder
af KKR, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder som
medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det
pågældende parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis
stedfortræderen ikke ønsker at indtræde som medlem af KKR, vælger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde et nyt medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som
personlig stedfortræder for dette nye medlem.
1.14 Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk parti eller
listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, vælger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende
parti/listesamarbejde en ny stedfortræder.
1.15 Er KKR’s formand eller næstformand definitivt udtrådt af
kommunalbestyrelsen, foretages valg af ny formand eller
næstformand af den gruppe, der har valgt den pågældende formand
eller næstformand.
1.16 Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet periode på mindst
3 måneder forhindret i at varetage formands- eller
næstformandshvervet, foretages på tilsvarende måde valg af ny
formand eller næstformand for den periode, som forhindringen varer.
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Tillæg til forretningsordenen for KKR

Dato: 24. august 2017
Sags ID: SAG-2016-06819
Dok. ID: 2415844

Kommunernes samarbejde i KKR
Kommunekontaktrådene (KKR) beskæftiger sig med de opgaver, som løses
bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. De
fem KKR er den organisatoriske ramme om dette samarbejde.

KKR – kort fortalt
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KKR er en del af KL’s politiske organisation.
Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region.
Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.
KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer,
så sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.
Antallet af medlemmer varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til
valgperiode i det enkelte KKR. Der kan maksimalt være det dobbelte antal medlemmer
i KKR i forhold til det pågældende antal kommuner i regionen.
KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje
skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og
holdninger. KKR arbejder for, at kommunernes rammer og betingelser er så gode som
mulige, så den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige
service til sine borgere.
Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.
Det enkelte KKR tilrettelægger de politiske processer, som er forudsætningen for at
skabe den fælles retning og linje, herunder samspillet med kommunalbestyrelserne,
udvalgsformænd/udvalg m.fl. Tilsvarende fastlægger KKR, hvordan kommunikationen
mellem KKR og kommunalbestyrelserne bedst kan ske og kan understøtte samspillet
mellem KKR og kommunalbestyrelserne.
KKR’s varetagelse af kommunalbestyrelsernes fælles interesser er baseret på et tæt
samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.
Der er en arbejdsdeling mellem KL’s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL’s bestyrelse
varetager alle 98 kommuners interesser over for staten og andre landsdækkende
aktører, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale
kerneområder – nogle gangen gennem fælles mål på tværs af de fem KKR.
KKR spiller en central rolle i KL's arbejde. KKR indgår fx på forskellig vis i det politiske
arbejde i KL's politikudvikling, i koordineringen af større KL indsatser og i forbindelse
med implementering af indsatser, herunder evt. nationale reformer. Det sker primært
indenfor KKR's kerneområder, men det kan også være på andre områder.
Med henblik på at understøtte vidensdeling og strategisk samspil afholder KL's
formænd og næstformænd jævnlige møder med KKR formandskaberne. Desuden
spiller KL's bestyrelsesmedlemmer en vigtig rolle som bindeled mellem KL og KKR i de
respektive KKR.
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KKR på kl.dk
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Følg KKR’s drøftelser på www.kl.dk/kkr
Her finder du også hvert enkelt KKR’s hjemmeside med bl.a. dagsordner
og referater, mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt
kontaktoplysninger til formandskab og sekretariat.
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KKR’s kerneområder
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Samarbejdet i alle fem KKR er koncentreret om nedenstående
tværkommunale kerneområder:
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Sundhed
Kommunerne spiller en stadig større rolle i det sammenhængende
sundhedsvæsen både økonomisk og opgavemæssigt. KKR er et centralt
forum for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet, og spiller
en vigtig rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på såvel det
somatiske som psykiatriske område. KKR har en central rolle som
koordinerende og implementerende forum i forhold til at varetage
kommunernes fælles interesser i samarbejdet med regionens sygehuse og
almen praksis.
I hver valgperiode indgås en sundhedsaftale og en praksisplan med
regionen og almen praksis. Sundhedsaftalerne beskriver de politiske
prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet. Ligesom arbejdsdelingen
og samarbejdet mellem hospitaler, de praktiserende læger og kommunernes
sundhedsopgaver fastlægges i de 4 årige aftaler. Praksisplanerne
fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og ikke mindst
indsatsen for at sikre lægedækning til alle borgere i regionen.
Det specialiserede undervisnings- og socialområde
KKR har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det
specialiserede undervisnings- og socialområde, således at der findes
relevante tilbud, som tilgodeser borgerens behov. Samarbejdet er bl.a.
centreret om udarbejdelsen af de sociale rammeaftaler, der skal sikre
udvikling af tilbuddene, koordinering og styring af taksterne på området og
tilstrækkelige og kvalificerede tilbud til alle målgrupper. Fem
socialtilsynskommuner har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med
sociale tilbud for udsatte børn og unge. I hver region er der etableret et
børnehus, som bistår kommuner med udredning af sager om overgreb mod
børn og unge. KKR er forum for drøftelser af kommunernes samarbejde med
socialtilsyns kommunen og børnehus kommunen.
Vækst, beskæftigelse og uddannelse
Vækst, beskæftigelse og uddannelse hænger tæt sammen. KKR spiller en
central rolle i forhold til at sikre gode tværgående rammer for vækst og
jobskabelse lokalt og regionalt. Et vigtigt element heri er at få uddannet
kvalificerede medarbejdere med den uddannelse og det uddannelsesniveau
som matcher kommunernes og virksomhedernes behov. Kommunernes
samspil med uddannelsesinstitutionerne har netop fokus på at sikre
kvalificerede uddannelser, som matcher erhvervslivet og kommunernes
efterspørgsel efter kompetencer. KKR’s og de kommunale medlemmer af
uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.
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KKR spiller en central rolle i forhold til at sikre tværkommunale indsatser i
forhold til vækst og erhvervsudvikling. KKR og de kommunale medlemmer af
Vækstforums opgave er at arbejde for, at kommunernes interesser i den
regionale vækst- og udviklingsstrategi tilgodeses bedst muligt. KKR har også
en central rolle i forhold til at sikre et tæt samarbejde mellem den lokale
erhvervsservice og den specialiserede indsats for vækstiværksættere i
Væksthuset. KKR indgår hvert år en resultatkontrakt med Væksthuset, hvor
Væksthusets indsats aftales.
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KKR er tillige det politiske forum, hvor kommunerne drøfter behov og
muligheder for tværkommunale samarbejder mellem jobcentrene om fælles
indsatser, projekter m.v. KKR udpeger medlemmer til det Regionale
Arbejdsmarkedsråd (RAR) med henblik på at sikre gode tværkommunal
indsatser på beskæftigelsesområdet. De kommunale medlemmer af RAR
har en opgave med at sikre, at RAR leverer relevant overvågning og
analyser til understøttelse af arbejdet i kommunernes jobcentre.
KKR har desuden en konkret opgave med årligt at dimensionere social- og
sundhedsuddannelserne, pædagog- og pædagogiske assistentuddannelse.
KKR spiller således en rolle i forhold til at sikre, at dimensioneringen
afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal
praktikpladser til rådighed.
Kollektiv trafik
Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber,
som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. En af de væsentligste
udfordringer er at sikre sammenhængen i kollektiv trafik. Her spiller KKR en
vigtig rolle i forhold til at opfylde dette mål.
KKR tager også andre emner op, som ikke indgår i de fem kerneområder.
Det er emner, som kommunerne ud fra en lokal vurdering finder det
hensigtsmæssigt at drøfte og arbejde sammen om i regi af KKR – fx
drøftelser om trafikinvesteringer, klimastrategier og fælles løsninger af
opgaver på det tekniske område, digitalisering og øvrige fælleskommunale
og subregionale samarbejder, fx business regions.

KKR og de andre regionale fora
Det enkelte KKR udpeger eller indstiller for valgperiode 2018-2022 ca. 50-70
kommunale repræsentanter til forskellige regionale fora. Der kan være tale
om udpegelse/indstilling af politiske repræsentanter til såvel lovfæstede
regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokal aftale. Nogle
eksempler er:
-
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Sundhedskoordinationsudvalget
Vækstforum
Væksthusets bestyrelse
Det regionale arbejdsmarkedsråd
Professionshøjskolers bestyrelse
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De udpegede i de forskellige fora repræsenterer kommunernes fælles
interesser på det pågældende område. Der er derfor brug for et tæt samspil
mellem de kommunale repræsentanter og KKR.
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På politisk niveau samarbejder kommuner og region bl.a. i Kontaktudvalget,
hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er medlemmer. Men også i
bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget, og Vækstforum
sidder der repræsentanter for både regionen og kommunerne.
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Den administrative organisering af samarbejdet
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De kommunale administrationer og KL’s sekretariat bistår de fem KKR med
oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKRsekretariat på to personer til rådighed til hvert KKR.
Det er det enkelte KKR, der – i samråd med kommunaldirektørkredsen –
planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de kommunale
administrationer. Den konkrete indsats løftes af kommunale ledere og
medarbejdere.
I de enkelte KKR’er er det besluttet at oprette fælleskommunale
sekretariater/funktioner, som finansieres af kommunerne i fællesskab. Dette i
forhold til at varetage fælleskommunale interesser og koordination af særlige
fagområder, som har politisk-strategisk interesse i de enkelte KKR. Alle KKR
har et socialt/rammeaftalesekretariat og sundhedssekretariat, herudover er
der sekretariater på uddannelse, beskæftigelse og erhverv i de enkelte
KKR’er.
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