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2.2

Decentrale forhandlinger i Praksisplanudvalget

KKR
SYDDANMARK

Til borgmestrene i de syddanske kommuner

Den 31. august 2016
Sags ID: SAG-2016-00524
Dok. ID: 2236771

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre - mandat til Praksisplanudvalget
I forbindelse med forhandlinger mellem de tre parter i Praksisplanudvalget; PLO Syddanmark, Region Syddanmark og de syddanske kommuner
om underliggende aftaler til Praksisplanen, har der været forhandlinger
om en regional aftale ’Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre’.
I den sammenhæng anmoder KKR Syddanmark de 22 syddanske kommuner om mandat til, at Praksisplanudvalget kan indgå og underskrive
aftalen efter den samme procedure, der blev benyttet i 2015 i forbindelse
med, at de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget fik mandat til
at underskrive en aftale om FMK-oprydningen.

./.

Baggrund
Den regionale aftale om plejehjemslæger tager afsæt i en national rammeaftale. I perioden 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. fra Satspuljen til
en landsdækkende implementering af ordning med fasttilknyttede læger
på kommunale plejecentre. Midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem
kommunerne. Den nationale ramme består af to hovedelementer:
– Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er
fast tilknyttet plejecentret.
– Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at
yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.
Den sundhedsfaglige rådgivning honoreres med 901 kr. i timen.
Den centralt indgåede aftale skal følges op af en lokale aftale mellem de
tre parter i Praksisplanudvalget, hvor det aftales, hvordan implementeringen konkret skal ske lokalt.
Økonomi
I Syddanmark er der ca. 21. mio kr. fra Satspuljen til implementering af
initiativet om faste læger tilknyttet plejecentre. Pengene udbetales forholdsmæssigt via bloktilskud til de 22 kommuner. Midlerne er øremærket
til implementering af initiativet. Kommunerne skal ikke binde økonomi til
den lokale rammeaftale, andet end midlerne fra Satspuljen.
Indhold i den lokale rammeaftale

E-mail:
Direkte:

sibo@kl.dk
29872153

KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

www.kl.dk/kkr-syddanmark
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Praksisplanudvalget i Syddanmark er nu nået så langt i forhandlingerne,
at aftalen forventes at blive underskrevet på Praksisplanudvalgets møde
den 29. september 2016. Der foreligger en stort set færdig aftale, som er
vedlagt som bilag. Der kan dog forekomme enkelte ændringer op til mødet den 29. september.

Dato: 31. august 2016

I forhandlingerne er parterne blevet enige om følgende elementer:
– Transport (max 30 min pr. fremmøde) mellem lægens praksis og plejecenter medregnes i konsulenthonoraret på 901 kr. for den sundhedsfaglige rådgivning.
– Honorering for sundhedsfaglig behandling af beboere i forlængelse af
den sundhedsfaglige rådgivning sker efter bestemmelsernes i de til enhver tid gældende regler i Overenskomst om almen praksis samt lokale/decentrale aftaler i region Syddanmark.
– Der fastlægges ved den enkelte delaftales indgåelse en økonomisk
ramme for ydelserne til sundhedsfaglig rådgivning.
– Det enkelte kommunalt lægelige udvalg (KLU) rapporterer en gang årligt ud fra specifikke parametre til Praksisplanudvalget.

KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

De tre parter i Praksisplanudvalget er enige om, at aftalen skal træde i
kraft hurtigst muligt, da der lokalt i kommunerne er et stort ønske om at
komme i gang med implementering af initiativet. Derfor ønsker Praksisplanudvalget, at aftalen kan træde i kraft 1. oktober 2016.
Mandat til praksisplanudvalget
For at aftalen kan træde i kraft 1. oktober 2016 er det nødvendigt at kommunerne handler hurtigt og giver mandat til de kommunale medlemmer af
praksisplanudvalget til at kunne underskrive aftalen.
KKR-formandskabet skal derfor bede om en positiv tilkendegivelse
fra alle kommuner om, at kommunalbestyrelsen giver den kommunale repræsentation i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive
aftalen på Praksisplanudvalgsmødet d. 29. september 2016.
På KKR-mødet d. 13. september vil sagen komme på dagsordenen,
hvor kommunalt medlem af Praksisplanudvalget Henning Ravn vil
orientere om Praksisplanudvalgets forhandlinger.
Så snart aftalen er underskrevet og træder i kraft, kan implementeringen
af aftalen gå i gang i den enkelte kommune. Dette sker i de kommunalt
lægelige udvalg (KLU). Det er pålagt de enkelte kommunalt lægelige udvalg at indgå aftale med praktiserende læger, som har interesse i at være
fasttilknyttet et plejecenter. Nærmere betingelser herfor fremgår af aftalen.
Vedlagt er det aktuelle udkast til Syddanmarks plejehjemsaftale: ”Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre” og den nationale rammeaftale ”Aftale mellem Praktiserende Lægers
Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre”.

Sags ID: SAG-2016-00524
Dok. ID: 2236771
E-mail:
Direkte:

sibo@kl.dk
29872153
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KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen
om borgernes sundhedsvæsen 2025

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
– sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
INDLEDNING
De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen,
som de selv er en aktiv del af.
Det er der behov for, hvis vi sammen skal lykkes med at tackle de store samfundsøkonomiske udfordringer, der
presser det samlede sundhedsvæsen og borgernes velfærd. I KKR Syddanmark er borgerne derfor en central
drivkraft i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.
Fra at tale om borgeren som centrum og omdrejningspunkt for sundhedsindsatserne vil vi gå et skridt videre. Vi
vil et sundhedsvæsen, hvor borgeren reelt bliver medskabende og betragtes som ligeværdig i relationen med
sundhedspersonalet. Borgeren skal spille en langt større rolle i forhold til egen sundhed og som aktør i sundhedsvæsenet, end borgeren gør i dag. Vi tror på, at vi ved at udvikle sundhedsvæsenet i samarbejde med borgerne både kan skabe mere velfærd og sundhed for borgerne samtidig med, at vi tackler det pres, der er fra en
stram økonomi og et stigende antal kommunale sundhedsopgaver. Et væsentligt ønske er, at den sociale ulighed
i sundhed mindskes ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers sundhed og ressourcer. Borgernes
ressourcer til at tage ansvar og aktiv del i egen sundhed er forskellig, og det skal sundhedsvæsenet kunne rumme.
Men det kræver politisk vilje og ledelsesmæssigt fokus at skabe udviklingen. Det skal en fælleskommunal vision
og konkrete mål bidrage til. Det skal sikre en tydeligere fælles tilgang med et fælles ambitionsniveau, og det skal
styrke samarbejdet på tværs af sektorerne, fælleskommunalt og i den enkelte kommune.
Visionen konkretiserer, med afsæt i KL udspillet Sammen om Sundhed og regeringens nye nationale mål for
sundhedsvæsenet, hvordan vi vil arbejde med et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen sammen
med borgerne.
Visionen sætter retningen for arbejdet i de syddanske kommuner og gør det lettere og bedre for de øvrige aktører på sundhedsområdet at samarbejde med kommunerne. For der er ingen tvivl om, at realiseringen af kommunernes sundhedsvisioner er afhængige af et godt og mere forpligtende og effektorienteret samarbejde med
blandt andre Region Syddanmark og almen praksis. Visionen danner dermed også afsæt for arbejdet med næste
generation af sundhedsaftaler.

BORGERENS MØDE MED DET NÆRE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN
De syddanske kommuners vision for udviklingen af et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen er:

”De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i
langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært
sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed”
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Visionens kerne er borgerne, og hvordan der sammen med borgerne skabes værdi. Visionen gælder for alle borgere i Syddanmark uanset diagnose eller tilknytning til sundhedsvæsenet og nås gennem videreudvikling af det
fælles rehabiliterende paradigme, som kommunerne allerede arbejder med i dag.
For det første vil borgerne generelt have mindre behov for sundhedstilbud, end de har i dag. Den enkelte borger
oplever i langt højere grad at kunne tage ansvar for egen sundhed. Borgerne oplever sundhedsfremme og forebyggelse som en naturlig del af deres hverdag, og borgerne deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførsel af
aktiviteter og indsatser i fællesskaber med andre borgere i nærområdet eksempelvis via frivilligt arbejde. Både
sundhedspersonale på tværs af sektorerne og andre faggrupper støtter borgeren i at tage ansvar for egen sundhed og dermed længst muligt ikke have brug for sundhedsvæsenet.
For det andet vil borgere ramt af sygdom opleve, at der tages udgangspunkt i borgerens egen situation, viden og
ressourcer og ønsker til det gode liv. Borgeren oplever nære sundhedstilbud af høj kvalitet, og de føler sig set,
hørt og betragtet som ligeværdig i mødet med sundhedspersonalet. Borgeren oplever fleksible sundhedsindsatser, som tilpasses efter de behov og ønsker, som den enkelte har i forhold til egen livssituation, forebyggelse,
rehabilitering, behandling og monitorering. På den måde kan borgeren sammen med sit eget netværk og sundhedspersonalet skabe rammerne for, at han/hun kan leve det liv med familie, venner og arbejde, som han/hun
selv ønsker.
For det tredje oplever borgerne, at der er sammenhæng i forløbene. Både på tværs af sygehuse og kommuner og
på tværs af kommunale indsatser. Skift mellem sygehus og forskellige dele af kommunen er så fleksible og sammenhængende, at det ikke gør nogen forskel for borgeren, hvilken del af kommunen eller hvilken sygehusafdeling, der har ansvar for sundhedsindsatsen. Det vil bidrage til følelsen af tryghed, nærhed og sammenhæng og
dermed øge kvaliteten for borgeren.

HVAD BETYDER DET KONKRET?
Med den overordnede vision står det klart, at vores arbejde på sundhedsområdet skal vurderes ud fra borgernes
oplevelser og møder med sundhedspersonalet. Det er ambitiøst, men det er netop det, som udviklingen af et
borgerfokuseret, stærkt nært sundhedsvæsen kræver af os.
For at leve op til de høje ambitioner sætter vi konkrete mål for, hvilke resultater og effekter et styrket nært og
sammenhængende sundhedsvæsen skal levere i 2025. Ved at opstille fælles mål vil vi som kommunal sektor i
højere grad trække i samme retning, og vi vil kunne indgå i en bedre dialog med de andre aktører på
sundhedsområdet om, hvordan vi sammen skal udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Det skal med tiden bidrage
til en øget fælles forståelse og kultur, hvilket er nødvendigt, hvis vi sammen med borgerne skal skabe indsatser,
der er koordinerede og tilpassede den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Hvis vi ønsker at se markante forandringer, er det nødvendigt med mere innovation og stærkere forpligtende samarbejder.

FORBEDRET SUNDHED FOR ALLE SYDDANSKERE
En forbedret sundhed skal kunne ses generelt blandt borgerne i Syddanmark. Sundhedstilstand kan måles på
mange måder, men det afgørende er borgernes egen oplevelse af deres sundhed. Første mål sætter derfor fokus
på en markant stigning i syddanskernes selvvurderede sundhedstilstand.

”90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025”
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Den forbedrede sundhedstilstand skal give sig udtryk i, at færre borgere har behov for behandling i
sundhedsvæsenet, uanset hvor i sundhedsvæsenet behandlingen foregår. På den måde vil det nære sundhedsvæsen gøre en stor forskel for både den enkelte borger og mulighederne i det samlede sundhedsvæsen.

”Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov
for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 pct. i 2025”
Realisering af de to mål kræver et stærkt nært sundhedsvæsen og et betydeligt skift fra fokus på behandling til
fokus på forebyggelse og rehabilitering. Hvis vi lykkes med det, kan vi øge borgernes samlede sundhed og livskvalitet sammenlignet med i dag.
For at nå de overordnede mål sætter vi særligt fokus på tre målgrupper og indsatsområder: Børn og unges livsstil, Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser og Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme. De tre
områder er udvalgt, fordi de i særdeleshed stiller krav til nytænkning i form af nye indsatser og indsatser på
tværs af faggrupper og sektorer. Derudover vil forbedret sundhed på disse områder i mange tilfælde også have
en positiv betydning for andre områder, eksempelvis igennem forebyggelsesinitiativer.

BØRN OG UNGES LIVSSTIL
Hvis vi virkelig vil skabe forbedringer i syddanskernes sundhedstilstand og livskvalitet, må de forebyggende og
helhedsorienterede indsatser for vores børn og unge prioriteres højt. Ikke blot for at skabe en bedre barndom,
men også fordi vi ved, at grundlaget for et godt voksenliv i høj grad dannes under opvæksten.
På netop dette område har kommunerne en unik mulighed - og et stort ansvar - for at se på tværs af velfærdsområderne i egen kommune og ikke mindst have et bredt udsyn til samarbejdspartnere i nærmiljøet i forbindelse med de forebyggende indsatser. Derfor er børn og unges livsstil et særligt fokusområde for KKR Syddanmark i
udviklingen af sundhedsvæsenet.
En usund livsstil hos børn og unge har ikke kun betydning for trivslen, men også for læring og uddannelse, som
har stor betydning for sundhedstilstand, selvforsørgelse m.v. som voksen. Endvidere øger en usund livsstil risikoen for at få en kronisk sygdom som voksen.
Ved at sætte øget fokus på at mindske børn og unges risikoadfærd i forhold til kost, motion, rygning, alkohol og
mental sundhed tror vi på, at vi kan skabe en markant forbedring i syddanskernes sundhed - både i opvæksten
og voksenlivet.

”Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske børn
og unge1, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM2 faktorerne og i forhold til mental sundhed, reduceret med 50 pct. i 2025”
En så markant forbedring vil kræve tidlige koordinerede indsatser i tæt samarbejde med de unge og deres
forældre samt tværgående indsatser i skoler og daginstitutioner, men også i samarbejde mellem foreninger,
netværk og frivilligt arbejde.

1
2

Defineret som børn og unge mellem 0 og 29 år.
KRAM faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion.
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Udover betydningen af god forebyggelse på børn og ungeområdet i forhold til mental sundhed vil vi rette særlig
opmærksomhed imod, at psykiatrien i den kommunale sektor giver højtkvalificerede og tilpassede forløb til
borgeren i tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige aktører på området. Det omhandler næste afsnit.

BORGERE I RISIKO FOR ELLER MED PSYKISKE LIDELSER
Uligheden i sundhed er markant, når der ses på borgere med psykiske lidelser. Eksempelvis er der i dag en
forskel på middellevetiden på borgere, som har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, i forhold til andre
borgere på 15-20 år. Det kan gøres bedre. Politisk ønsker vi derfor at prioritere markante forbedringer for disse
menneskers sundhed.
Vi ved, at en psykisk sygdom kan have stor betydning for mange livsaspekter for den enkelte borger, eksempelvis
uddannelse, sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med at sætte særligt fokus på borgere i
risiko for eller med psykiske lidelser er, at sætte fokus på forebyggelse og tidligere indsatser, og at bidrage til, at
borgerne kan få det bedre og leve et godt liv med familie, venner, arbejde og uddannelse.
Borgerne på dette område har mange forskelligartede udfordringer, og det er derfor også i særlig grad nødvendigt, at den kommunale indsats skabes fleksibelt og effektfuldt samarbejde med den enkelte borger og i borgerens nærmiljø, hvor støtte og behandling tager afsæt i den rehabiliterende tilgang til borgeren.
Borgernes middellevetid er et konkret mål på, hvordan det går med at mindske uligheden i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Det vælger vi derfor i KKR Syddanmark at sætte fokus på.

”Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere
uden er faldet med 10 % i 2025”
Øget lighed i sundhed, med mindsket forskel i middellevetiden, er også et mål i Sundhedsaftalen for 2015-18.
Det er en del af sundhedsaftalen, fordi målet kun kan nås i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de
forskellige sundhedsaktører. Samarbejdet er afgørende for, at vi i fællesskab kan mindske uligheden i sundhed.

BORGERE I RISIKO FOR ELLER MED KRONISK SYGDOM
I 2015 levede hver femte voksne dansker med en af de mest udbredte kroniske sygdomme3, og ca. 15 pct. af
dem lever med to eller flere kroniske sygdomme og betegnes derved som multisyge kronikere. Mennesker med
kronisk sygdom er i meget forskellig grad belastet af deres sygdom. Fælles for mange er dog, at de på grund af
deres sygdom lever med nedsat livskvalitet og risiko for forværring af deres sundhedstilstand generelt. Det betyder også, at risiko for at være på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet er forhøjet blandt kronikere. En særligt sårbar gruppe er multisyge ældre, som er i risiko for en væsentlig forringet livskvalitet og som i stigende grad
belaster sundhedsvæsenets ressourcer.
Der ligger dermed et stort potentiale i at mindske antallet af kronikere generelt og sikre en bedre sundhed og
livskvalitet for borgere med kroniske sygdomme. Den sidste gruppe, der i KKR Syddanmarks visioner sættes
særligt fokus på, er derfor borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.

3

Defineret som KOL, leddegigt, knogleskørhed, diabetes, hjertesvigt og astma (Statens Seruminstitut: Borgere med
multisygdom), derudover er kræftramte også medtænkt i denne sammenhæng.
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Mennesker med kroniske sygdomme har meget forskelligartede forløb, men i manges tilfælde vil der være tale
om komplekse forløb, hvilket giver udfordringer for både sundhedsvæsenet og den enkelte borger. Borgernes
ressourcer til at tage ansvar og aktiv del i egen sundhed er forskellig, og det skal sundhedsvæsenet kunne rumme. Det skal i højere grad tænkes ind i vores arbejde på området, og vi skal blive endnu bedre til at sikre, at
medarbejderne i kommunerne formår at have et tæt samarbejde med borgerne og borgernes netværk om sygdommen, hvor der fokuseres på, at borgerne skal gøres så uafhængige af sundhedsvæsenet som muligt. At kunne klare sig selv giver nemlig den enkelte større frihed og livskvalitet.
Ved hjælp af målrettet forebyggelse og tidlig opsporing ønsker vi at reducere antallet af borgere, som får en
kronisk sygdom. Dette er kun muligt i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, hvor særligt samarbejdet
med de alment praktiserende læger og frivillige organisationer spiller en væsentlig rolle.

”9 af ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve
med/håndtere sygdommen uden behov for kontakt med sygehuset”
De borgere, der har behov for sygehusbehandling skal naturligvis på sygehus – også i 2025. Men hyppige indlæggelser eller kontakter med sygehuset kan forværre borgernes sundhedstilstand og forøge deres oplevelse af
at være patient. Derfor må målet være, at borgere med kroniske sygdomme i så vid udstrækning som muligt
lærer at leve med og mestre deres symptomer hjemme eller i nærmiljøet, så de trods deres sygdom kan have en
oplevelse af at fortsætte deres normale liv med højest mulig livskvalitet. Nogle borgere kan i denne sammenhæng få glæde af velfærdsteknologiske løsninger.

VIRKEMIDLER OG UDVIKLINGSRETNING
De opstillede mål er alle meget ambitiøse. Nogle ville måske sige urealistiske. Men vi mener, det er nødvendigt
at sætte barren højt, hvis vi på længere sigt skal lykkes med at føre visionen ud i livet. For at lykkes hermed skal
vi først og fremmest lykkes med at omsætte visionens fokus på borgerens rolle som ligeværdig aktør og ansvarlig
i forhold til egen sundhed og udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Målene stiller samtidig store krav til den kommunale indsats og samspillet med de øvrige aktører på sundhedsområdet. Det er helt bevidst. Det skal nemlig sikre, at alle, i endnu højere grad end det allerede sker, tvinges til
at tænke og udvikle nye og innovative løsninger. At nå målene vil kræve en videreudvikling af nuværende praksis
og øget nedbrydning af fag- og sektorgrænser for at finde bedre og mere omkostningseffektive måder at løse
opgaverne på.
Fælles for visionen og målene er, at der sætter fokus på fælles værdiskabelse med borgerne. Det betyder, at vi
skal lade os udfordre af den borgeroplevede kvalitet og sammenhæng samtidig med, at vi sætter systematisk
fokus på den ønskede effekt af vores sundhedsindsatser og de hermed forbundne omkostninger. Hvis vi undlader dette, vil vi ud fra et samlet samfundsøkonomisk perspektiv ikke arbejde realistisk med forandringerne og
dermed heller ikke nå så langt, som vi ønsker.
Udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal ske i tæt samarbejde med en række øvrige
aktører. Her tænkes naturligvis på de traditionelle samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, såsom Region Syddanmark, alment praktiserende læger og privatpraktiserende psykiatere. Men udviklingen vil også kræve, at
kommunerne videreudvikler deres samarbejde på tværs af egne forvaltninger og fagområder, på tværs af kommunegrænser samt ikke mindst sikrer et tæt samarbejde med et bredt udsnit af civilsamfundet, såsom foreninger, fritidstilbud og den enkelte borgers netværk.
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For at nå målene og indfri visionen vil vi i KKR Syddanmark konkret arbejde med følgende virkemidler i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:
-

Borgeren som ansvarlig og ligeværdig aktør. Ændring af den rolle borgere spiller i egen forebyggelse,
behandlings-, trænings- og rehabiliteringsforløb har store potentialer både i forhold til at forbedre effekten for den enkelte, sundhedsvæsenets resultater og udvikling af mere omkostningseffektive løsninger.
Vi skal videreudvikle samspillet med borgeren med særligt fokus på, at borgeren bliver mødt på samme
måde på tværs af sektorer og på tværs af faggrupper. Og vi skal bruge borgernes oplevelser som en ressource til at identificere, hvor systemet ikke hænger sammen. Det vil kræve dialog med vores samarbejdspartnere på sundhedsområdet og i nogle kommuner kræve en opkvalificering i forhold til sundhedsfaglig indsigt blandt personale på eksempelvis beskæftigelsesområdet.

-

Styrkelse af tidlig opsporing og nytænkning af forebyggelsesindsatser. Der skal sættes fokus på den
tidlige opsporing af sundhedsmæssig risikoadfærd, og på at sundhed i højere grad indarbejdes i andre
sammenhænge end de traditionelle sundhedsfaglige områder, i særlig grad som en del af børn og unges
læring samt i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Sundheds- og forebyggelsesindsatser skal skabes i
samspil med borgerne og være en naturlig del af borgernes hverdag der, hvor borgerne er.

-

Effektfulde helheder og øget viden om de indsatser, vi anvender. Effektfulde helheder på tværs af forvaltninger og sektorer udgør en af nøglerne til at lykkes med vores ambitiøse mål. Vi vil i samarbejde på
tværs af kommuner, og gerne på tværs af sektorer, udvikle fælles værktøjer, som kan sikre, at vi arbejder og måler ensartet på effekten af vores indsatser. Samtidig med at vi opbygger bedre viden, vil vi også være bedre til at sætte den viden, vi trods alt har, i spil. Vi forpligter os dermed i fællesskab til at hæve vidensniveauet for sundhedsindsatserne, der anvendes i Syddanmark og sikre et højt fagligt niveau
på tværs af kommunerne.

-

Nye roller og ansvarsfordeling mellem sektorer. Der er behov for at komme videre i dialogen om at
finde den rette balance for, hvilke tilbud der bedst gives i hjemmet, hvilke tilbud der skal være i
borgerens nærmiljø, og hvilke behandlingsformer der kræver, at borgeren møder op på sygehuset. Vi vil
som kommuner forpligte os til at gå proaktivt ind i dialogen om placering af opgaver ud fra borgerens
synsvinkel. Det kræver en åben dialog og et tæt, tillidsfuldt og forpligtende tværsektorielt samarbejde i
regionen. Vi vil herunder arbejde for et mere forpligtende samarbejde med almen praksis i forhold til de
borgernære sundhedsopgaver. Hvis målene om et forbedret tværsektorielt samspil skal nås til fulde,
kræver det dog, at der også nationalt kommer nærmere afklaring af opgavefordelingen, så det sikres, at
økonomien hænger sammen med, hvem der løser hvilke opgaver.

-

Øget samarbejde på tværs af kommuner. Borgeren vil ofte ønske et sundhedstilbud tæt på egen bopæl.
Det betyder dog ikke nødvendigvis, at alle kommuner behøver at have samme tilbud. Der skal være
åbenhed for at indgå i tættere samarbejde på tværs af kommuner ud fra en borgervinkel om, hvordan
opgaverne bedst løftes. Der kan for eksempel samarbejdes om kvalitetsudvikling og velfærdsteknologiske løsninger på tværs af kommunerne. Opgaverne kan løses forskelligt, men vi forpligter os til, at alle
borgere – uanset hvor de bor – får sundhedsindsatser af høj faglig kvalitet.

-

Sammenhængende borgerforløb. Borgerne skal føle sig trygge og i princippet ikke mærke, når fx et behandlingsforløb skifter fra sygehus til kommune. Vi vil igennem et tæt samarbejde med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet arbejde på, at borgerne oplever mere sammenhængende, effektive og fleksible
forløb, som tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker, ressourcer og behov.
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-

Fælles faglig udvikling og øget tværfaglighed. En udvikling af borgertilgangen og stadig flere specialiserede opgaver i kommunerne stiller krav til nye kompetencer hos medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen. Det vil være nødvendigt med en målrettet indsats i forhold til at præge kompetencerne
blandt både nyuddannede og nuværende medarbejdere. De syddanske kommuner har allerede indgået
partnerskabsaftaler med regionen og uddannelsesinstitutioner på social og sundhedsområdet, som skal
sikre samarbejde om tværsektoriel kompetenceudvikling af sundhedsvæsenets medarbejdere. Arbejdet
skal bidrage til fælles brug af hinandens kompetencer og ressourcer på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at bakke op om dette arbejde og bidrage til en bred udbredelse af projektets indsatsområder.

De nævnte virkemidler stiller store krav til såvel politikere, administrative ledere og medarbejdere. Vision, mål
og virkemidler sætter tilsammen en fælles retning og et fælles ambitionsniveau. Kommunerne vil arbejde med
udviklingen ad forskellige veje og i forskelligt tempo afhængig af den enkelte kommunes muligheder og
ambitioner. Men uanset vejen og tempoet, så er målet for alle kommuner, at det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen i fremtiden fremstår borgernært, enkelt og gennemskueligt.

KKR Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet i 2025
”De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt
højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed”

KKR Syddanmarks mål for sundhedsvæsenet i 2025
”90 pct. af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025”
”Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for
behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 pct. i 2025”
”Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske
børn og unge, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM faktorerne og i forhold
til mental sundhed, reduceret med 50 pct. i 2025”
” Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere
uden er faldet med 10 pct. i 2025”

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

”9 af ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve
– sammenuden
ombehov
borgernes
sundhedsvæsen
2025
med/håndtere sygdommen
for kontakt
med sygehuset”
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Virkemidler for at lykkes med den fælles vision
-

Borgeren som ansvarlig og ligeværdig aktør

-

Styrkelse af tidlig opsporing og nytænkning af forebyggelsesindsatser

-

Effektfulde helheder og øget viden om de indsatser, vi anvender

-

Nye roller og ansvarsfordeling mellem sektorer

-

Øget samarbejde på tværs af kommuner

-

Sammenhængende borgerforløb

-

Fælles faglig udvikling og øget tværfaglighed
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2.3

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen
om borgernes sundhedsvæsen 2025

Til Formanden for KKR Syddanmark
Borgmester Egon Fræhr

Forslag til KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
– Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
I opfølgning på KKR’s beslutning den 10. februar 2016 fremsendes hermed på vegne af Sundhedsstrategisk Forum forslag til et visionspapir, ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – sammen om
borgernes sundhedsvæsen 2025”, til brug for KKR’s videre sundhedspolitiske drøftelser.
Visionspapiret lægger op til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale
sundhedspolitiske dagsorden med fokus på bl.a. udmøntning af de nye nationale kvalitetsmål aftalt
mellem Regeringen, Danske Regioner og KL; udarbejdelse af en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen; samt den aktuelle debat om en styrket indsats overfor ulighed i sundhed.
Oplægget til politisk drøftelse søger således at give et syddansk indspil til den videre realisering af
intentionerne i KL’s sundhedspolitiske udspil, ”Sammen om Sundhed”. Med andre ord et oplæg til
drøftelse af det store sundhedspolitiske spørgsmål i de kommende år, som bør handle om alt det, der
foregår udenfor sygehusene – i borgernes nærmiljø. Udviklingen af et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen med en ny balance, hvor forebyggelse, rehabilitering, behandling og pleje vægtes ligeligt og som en del af sammenhængende borgerforløb.
Visionspapiret vil samtidig kunne danne afsæt for arbejdet med næste generation af sundhedsaftaler,
samt evt. nye prioriteringer i opfølgning på den forestående politiske midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen 2015-2018 i 2. halvår 2016.
Med visionspapiret gives et bud på en ambitiøs fælles retning med fælles overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Et borgernært sundhedsvæsen hvis kerne er, at borgeren spiller en langt
større rolle end i dag i forhold til egen sundhed og som central drivkraft og medskaber i sundhedsvæsenets udvikling.
Visionen for udviklingen af et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen er, at de syddanske
borgere i 2025 har opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad af få ansvar for egen
sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og
sundhed.
Virkeliggørelsen af visionen tager afsæt i to overordnede mål: Fokus på en markant stigning i syddanskernes selvvurderede helbred i 2025 og en forbedret sundhedstilstand, der kommer til udtryk ved, at
antallet af borgere, der har behov for behandling i sundhedsvæsenet er faldet med 15% i 2025. For at
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lykkes hermed og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed gives et bud på 3 prioriterede indsatsområder: 1) børn og unges sunde livsstil; 2) borgere i risiko for eller med psykiske lidelser; og 3)
borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.
Udviklingen af et styrket borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen, der kan levere på den
ambitiøse vision og de fælles overordnede mål, vil stille store krav til den kommunale indsats og samspillet med de øvrige aktører på sundhedsområdet. Der gives derfor i visionspapiret et bud på en
række virkemidler, som kommunerne hver for sig og sammen – og i samspil med sundhedsvæsenets
øvrige aktører – anbefales at bringe i spil for at lykkes hermed.
Det styrende borgerperspektiv med fokus på fælles værdiskabelse med borgeren lægger bl.a. op til at
arbejde mere med borgeroplevet kvalitet og sammenhæng, systematisk fokus på effekt, samt bedre
og mere omkostningseffektive måder at løse opgaverne på i den enkelte kommune, herunder på tværs
af forvaltninger og fagområder, og tværsektorielt. Blandt andre virkemidler lægges op til en mere proaktiv kommunal tilgang til nye roller og ansvarsfordeling mellem sektorerne, samt en videreudvikling
samarbejdet med et bredt udsnit af aktører i civilsamfundet og borgerens netværk.
Visionspapirets vision, mål og virkemidler giver således tilsammen et bud på en fælles retning og et
fælles ambitionsniveau til inspiration for drøftelsen af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner.
Kommunerne vil arbejde med udviklingen ad forskellige veje og i forskelligt tempo afhængig af den
enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.
Det anbefales på denne baggrund, at KKR fremsender visionspapiret til de 22 kommuner med anbefaling om, at kommunerne lokalt drøfter, hvordan man kan løfte på visionspapirets vision og overordnede mål.
Det anbefales endvidere, at KKR fremsender visionspapiret til KL som bidrag til det igangværende arbejde med en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder som bidrag
til den videre udmøntning af kommunale mål, der løfter på de nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet.
Det videre strategiske arbejde i regi af Sundhedsstrategisk Forum vil tage afsæt i KKR’s drøftelse af
nærværende visionspapir.

På vegne af Sundhedsstrategisk Forum

Jakob Kyndal
Formand for Sundhedsstrategisk Forum
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2.4

KL`s ønsker til temaer i forhandlingerne med de
praktiserende læger

KL’s oplæg til temaer, der bør indgå i
overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger
Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for
almen praksis starter forventeligt november 2016. KL er derfor i gang
med forberedelsen af, hvilke temaer der bør indgå i forhandlingerne. KL
vil i den anledning invitere kommunerne til deltagelse i drøftelser om
relevante temaer for forhandlingerne på KKR møder i september 2016.
Den endelige fastlæggelse af KL’s ønsker til overenskomstfornyelsen vil
ske senere i efteråret på baggrund af tilbagemeldingerne fra drøftelserne
i KKR, status på de lokale forhandlinger om decentralisering samt
eventuelle anbefalinger fra Udvalg om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen.
KL’s overordnede tilgang til de kommende overenskomstforhandlinger
med PLO er, at disse skal bidrage til en fortsat udvikling af almen praksis
i det lokale rum mellem læger, regioner og kommuner.
Samarbejdet mellem kommunerne, regionerne og de praktiserende læger
er af afgørende betydning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. I
takt med, at der bliver flere og mere komplekse opgaver i det nære
sundhedsvæsen, stiger behovet for, at der findes lokale løsninger mellem
de praktiserende læger, regionerne og kommunerne. Derfor er det vigtigt,
at udviklingen af almen praksis finder sted lokalt.
Praksisplanen er den ramme, der sikrer sammenhæng i
sundhedsindsatserne overfor borgerne og derfor skal en større del af
almen praksis virke udfoldes decentralt. Fundamentet for en styrket lokal
udvikling blev skabt ved ændringen af sundhedsloven i 2013. Herved
blev samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis ændret,
bl.a. ved oprettelse af de fem regionale praksisplanudvalg, hvor region,
kommuner i regionen og PLO-regionalt er repræsenteret.
Aftalen om en ny overenskomst af 1. marts 2014 og tillægsaftalen af 18.
april 2016 mellem de offentlige parter og de praktiserende læger har
betydet, at kommunerne, regionerne og almen praksis regionalt skal finde
løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for psykisk syge, samt nye
opgaver, som region og kommuner ønsker varetaget af almen praksis.
De lokale forhandlinger forventes færdige, før forhandlingerne om en ny
overenskomst begynder. Derfor er det vigtigt, at det i forhandlingerne
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drøftes, hvordan der fra centralt hold som led i forhandlingerne kan
aftales tiltag, der understøtter, at en større del af almen praksis virke
udfoldes decentralt.
KL ønsker, at nedenstående temaer skal indgå i forhandlingerne
Fortsat decentral udvikling af almen praksis
En ny overenskomst for almen praksis skal understøtte, at det lokale
samarbejde mellem læger, regioner og kommuner udvikles og udbygges.

KL finder det vigtigt, at der skabes mere sammenhæng og koordination i
sundhedsindsatsen i feltet mellem de praktiserende læger, regioner og
kommuner. Parterne bør i fællesskab drøfte, hvordan den ønskede lokale
udvikling af almen praksis kan fremmes, eksempelvis gennem en
modernisering af udviklingskontrakten i overenskomsten, så det igennem
parternes målsætninger for opgaveløsningen gøres mere tydeligt, at
udviklingen af almen praksis skal foregå lokalt.
Telemedicinske løsninger
Overenskomsten skal understøtte øget anvendelse og udbredelse af
telemedicin.

Med telemedicinske løsninger højnes kvaliteten i plejen og behandlingen,
og borgerne får mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvilket
kræver tæt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og
sygehuse. Dette gælder blandt andet i forhold til borgere med kroniske
lidelser. KL ønsker at drøfte, hvordan overenskomsten kan understøtte
telemedicinske løsninger og have fokus på, om lægernes borgerkontakt
kan effektiviseres ved brug af telemedicinske løsninger.
Økonomi og styring
Overenskomsten skal understøtte styring af økonomien for almen
praksis.

For KL er det er vigtig, at en ny overenskomst for almen praksis aftales
inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, ligesom aftalen bør
understøtte styring af økonomien i forhold til almen praksis. Såfremt der
aftales en vækst i økonomien for almen praksis er det afgørende, at
væksten sker lokalt gennem praksisplanudvalgene og ikke i den centrale
overenskomst.
Efteruddannelse
Overenskomsten skal understøtte, at lægers efteruddannelse også har
fokus på de kommunale opgaver.
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Flere og mere komplicerede opgaver varetages i dag i primærsektoren i
et samarbejde mellem almen praksis og den kommunale
hjemmesygepleje. Flere opgaver delegeres fra almen praksis til blandt
andet akutfunktioner og den almindelige hjemmesygepleje.
Udviklingen stiller nye krav til viden om behandling, opfølgning og
rehabilitering i et tværsektorielt perspektiv. Disse ændringer bør afspejles
i lægernes efteruddannelse.
Nye organisationsformer - der sikrer sammenhængende løsninger
Overenskomsten skal understøtte, at der sikres adgang
til praktiserende læger i hele landet, og understøtte udviklingen mod nye
organisationsformer, som f.eks. Sundhedshuse, der muliggør
tværgående og mere sammenhængende lokale løsninger.

Investering i sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning i
områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme
udfordringer i takt med, at læger pensioneres.
Fremtidens sundhedshuse giver borgere med især kronisk sygdom og
behov for rehabilitering en klar indgang til en række sundhedstilbud.
Sundhedshuse skal være der, hvor det lokalt giver mening. Denne
udvikling skal understøttes af overenskomsten.

2.6

KKR debat om kommunernes turismeindsats

NOTAT

KKR debatoplæg om kommunernes turismeindsats
Udvikling af anbefalinger til kommunerne
I forlængelse af KL’s turismeudspil i januar 2016 og regeringens nye nationale turismestrategi, besluttede KL’s bestyrelse, at der skal udarbejdes anbefalinger og redskaber, som kan understøtte kommunerne i deres implementering, prioritering og arbejde med at skabe vækst på turismeområdet.
For at kvalificere det videre arbejde inddrages de fem KKR for at få kommunernes input og ønsker på turismeområdet.
KKR debatoplæg
Debatoplægget har til formål at lægge op til en drøftelse om, hvordan kommunerne kan spille stærkere ind med tværkommunale indsatser og navigere
i den nye turismestruktur i dansk turisme (jf. figur 1).
Figur 1. Kommunernes muligheder for indflydelse og støtte i den nye turismestruktur

Problemstillinger og udfordringer i det følgende har sit udspring i resultater af
KL’s interessentanalyse fra marts 2016, som blev sendt ud til et meget bredt
udsnit af interessenter (jf. faktaboks 1, s. 2).
KL har derudover afholdt en turismeworkshop på Djursland og fået løbende
bidrag fra brancheorganisationer, centraladministration, turismeselskaber og
særligt fra KL’s turismepolitiske netværk, som består af udviklingschefer m.fl.
ansat i kommuner, business regioner og destinationer (jf. faktaboks 2, s.2).
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Temaer til debat
Drøftelserne i KKR skal være medvirkende til at give KL en pejling om, hvorvidt KL har fokus på de rigtige temaer for KL’s kommende anbefalinger til
kommunerne. KL har valgt følgende seks overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurrencedygtigt turismeerhverv
Turismeindsats på tværs af administrative grænser
Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer
Markedsføring og digitalisering
Kulturen som en vækstdriver
Erhvervs- og mødeturisme

KL ønsker for hvert af temaerne at få KKR’s forslag og bidrag til:
 Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turismepolitiske anbefalinger?
 Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammenhæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regionalt og nationalt niveau?
 Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer?
Planområdet er i nærværende debatoplæg ikke behandlet, idet de nye planlovsændringer og implikationerne for kommunerne endnu ikke er helt på
plads. Det er derfor planen, at lægge en separat sag frem til en senere drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på planområdet.
KKR’s bidrag vil indgå i KL’s kommende arbejde med at udarbejde redskaber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne.

Faktaboks 1: Interessenter i
KL's interessentanalyse 2016
KL’s interessentanalyse blev udsendt til i alt 63 centrale interessenter, heraf:
- 20 repræsentanter fra erhvervets brancheforeninger og -organisationer: Horesta, DI, DI’s regionalforeninger, DE, Campingrådet, Friluftsrådet mfl.
- 16 turismevirksomheder: Tivoli, Legoland, Hvidbjerg Stand Feriepark, Novasol mfl.
- 9 repræsentanter fra stat og regioner: Erhvervs-og
vækstministeriet, Naturstyrelsen, Danske Regioner
mfl.
- 7 museer og kulturinstitutioner: Arken, M/S Museet
for Søfart, Moesgaard Museum mfl.
- 6 turismefremmeorganisationer: VisitDenmark,
Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen mfl.
- 6 turismeforskere: Aalborg Universitet, CBS mfl.
Svarprocent: 49 pct.

Faktaboks 2: Medlemmer af KL's
Turismepolitiske Netværk
Aarhus Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Destination Lillebælt
Frederikshavn Kommune
Guldborgsund Kommune
Herning Kommune
Jammerbugt Kommune
Københavns Kommune
Lolland-Falster Kommune
Odsherred Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Roskilde Kommune
Skive kommune
Syddjurs Kommune
Udvikling Fyn
Varde Kommune
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1.Konkurrencedygtigt turismeerhverv
Udfordringer
– Turismeerhvervet skal tilbyde attraktive kvalitetsprodukter, som kan klare
sig bedre i den internationale konkurrence om turisterne.
– Turismeerhvervet mangler for en stor dels vedkommende arbejdskraft.
– Turismeerhvervet efterlyser rådgivning i erhvervsfremmesystemet.
Prisniveauet i Danmark var i 2011 næsten 42 pct. højere end EU-gennemsnittet, specifikt på prisniveau for restauranter og hoteller lå Danmark 54 pct.
højere end gennemsnittet i EU.1
Turismeerhvervet efterlyser i KL’s interessentanalyse, at de mangler arbejdskraft og et samarbejde herom med kommunen samt hjælp til kompetenceudvikling og vækstplaner.
KL’s turismepolitiske netværk påpeger, at de konkret arbejder med turismeudvikling som almindelig erhvervsudvikling for at styrke virksomheders rammevilkår og udviklingsmuligheder. Udviklingscheferne udtrykker, at det er afgørende, at turismeerhvervet bliver sidestillet med andre typer erhverv i
både erhvervsfremme- og beskæftigelsessystemet, herunder i relevante
dele af uddannelsessystemet.
Eksempler på indsatser
 I Enjoy Limfjorden, der består af Struer, Lemvig, Holstebro, Morsø, Skive
og Viborg kommuner, har de samlet 24 virksomheder i et uddannelsesforløb, som efterfølgende førte til, at flere af virksomhederne i partnerkommunerne har oplevet en stor stigning i omsætningen.
 Kommunerne kan etablere tværkommunale netværk målrettet turismevirksomhederne, så kendskabet til kommunernes strategi på tværs af kommunegrænsen fremmer virksomhedernes kendskab og tillid til det offentlige som samarbejdspart. Offshore Base Scandinavia, som er et netværk
af maritime virksomheder, blev i 2013 igangsat af bl.a. Hjørring og Frederikshavn kommuner. I dag er kommunerne ude af projektet, men virksomhederne fortsætter og driver netværket selv, som fortsat skaber nye ordrer
og udvikling i området.
 Kommunerne kan også etablere et eller flere netværk for mindre turismeerhverv, som har de samme typer af kunder fx cykelturister eller outdoorturister og give dem konkrete tilbud om rådgivning, kompetence- og forretningsudvikling via den lokale erhvervsservice, væksthusene og jobcentre
på tværs af kommunegrænser.
Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets konkurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft?

1 Tallene stammer fra vækstundersøgelsen i regeringens Vækstplan for dansk turisme – Danmark i arbejde.
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2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser
Udfordringer
– De enkelte kommuner har svært ved at tiltrække turister og investeringer.
– Turisternes adfærd går på tværs af administrative grænser.
– Den nye turismestruktur og de tre nye turismeselskaber har fokus på kritisk masse og tværkommunale indsatser.
– Virksomheder, fonde og andre investorer efterspørger større enheder.
Hovedparten af interessenterne i KL’s interessentanalyse mener, at kommunerne bør samarbejde på tværs i større enheder om at udvikle stærke turismedestinationer. 62 procent af interessenterne mener, at kommunerne allerede samarbejder om turismefremme og der nævnes over 50 forskellige
tværkommunale samarbejder i besvarelserne. Erhvervsorganisationerne og
turismevirksomhederne ønsker, at kommunerne skaber større volumen, der
kan understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder.
KL’s turismepolitiske netværk peger på, at kommunerne og deres turismeorganisationer i stigende grad arbejder tværkommunalt, fordi der er et behov
for at skabe mere kritisk masse ift. eksempelvis markedsføringen af et område, som går på tværs af kommuner og tager afsæt i turisternes ønsker.
Eksempler på indsatser
 Business regionerne puljer og målretter deres markedsføringsmidler. I
Business Region Aarhus (BRAA) har kommunerne målrettet en del af deres markedsføringsindsats mod det norske marked.2
 Klar arbejdsdeling mellem partnerkommuner i Business regioner og Destinationer giver resultater. Eksempelvis er Djursland og Visit Aarhus operatører på BRAA’s markedsføringsopgave, hvor de i fællesskab udfører
markedsføringsindsatsen med bidrag fra de øvrige visitorganisationer og
turismeerhvervet. Det har ført til en stor stigning af norske turister i 2016.
 Greater Copenhagen, har besluttet at igangsætte et fælles turismeprojekt,
der skal sikre, at flere internationale turister både kommer til Greater Copenhagen, at de bliver længere og også besøger større dele af geografien. De regionale aktører, Wonderfull Copenhagen og Tourism in Skåne,
skal komme med forslag til konkrete turismeindsatser.
 Kongernes Nordsjælland, som er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør og Hillerød Kommuner koordinerer, markedsfører og udvikler
turismen og mødemuligheder i hele det nordsjællandske område med stadig stigende besøgstal
Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser
og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører?

2 En vækst på knap 30 procent, svarende til 2 mia. kr., har skabt over 3.000 arbejdspladser/årsværk i Business Region Aarhus
siden 2008. Hver kommune i BRAA bidrager med 1 kr. per borger årligt i perioden 2016-2018.
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3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer
Udfordringer
– Turisterne i Danmark efterspørger et bedre dansk basisprodukt og et
større udbud af seværdigheder og oplevelser.
– Der er mangel på investeringer i kvalitetsløft og turismens basisprodukter.
– Turisterhvervet mangler kapital til at forbedre egne produkter.
Interessenterne i KL’s interessentanalyse er enige om, at manglende finansiering og produktudvikling er dansk turismes største udfordring, herunder at
der er et markant behov for kvalitetsløft af strande og bymiljøer. KL har derfor i sit turismeudspil fra januar 2016 peget på behovet for mere offentligeprivat samarbejde om kvalitetsløft, fx også at private aktører får mulighed for
at etablere Business Improvement Districts (BID) med henblik på at fremme
blandt andet bymiljøet i kystturisme byerne. 3 Det kræver en lovændring.
Investeringerne i det danske turismeprodukt tilvejebringes primært af det offentlige, hvad enten det drejer sig om offentlige toiletter på strandene, shelterpladser i skovene eller museer og andre kulturinstitutioner. Dertil kommer,
at en række private fonde også spiller en rolle i at investere i kvalitetsløft.
Der eksisterer forskellige former for mere eller mindre uforpligtende samarbejder i forbindelse med eksempelvis destinationsudvikling. Der er dog ikkeoverblik over de gode erfaringer. Der er behov for at se på nye samarbejdsmodeller, hvor private aktører, kommuner, andre offentlige aktører og fonde
mv. samarbejder om at tilvejebringe finansiering, der kan skabe gode rammer for turisterne.
Eksempler på indsatser
 Forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter på destinationsniveau fx at kommunen forpligter sig til at rense stranden, private aktører til at gennemføre aktiviteter på stranden og turistbureauet eller visitorganisationen til at informere om både faciliteter og aktiviteter.
 Randers Kommune har finansieret en svømmehal, mens private aktører
er gået ind og bygget tilbud om wellness og fitness i forlængelse heraf.
 Varde Kommune har, som en del af den nye frikommuneordning, ansøgt
om at udvikle Danmarks første BID. Målet er at sikre nye faciliteter, der lever op til turisternes ønsker og skabe en mere attraktiv bymidte. Kommunerne afventer fortsat på tilsagn på ansøgningen om BID.
Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde
om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for
bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?

3 BID’s er et forpligtigende samarbejde mellem private aktører og på de private aktørers initiativ, men etablering af BID’s i Danmark rummer også perspektiver for kommunerne og andre offentlige aktører og fonde ift. at sikre ejerskab til og samarbejde
omkring samtlige investeringer i et område. Fire kommuner har ansøgt om at kunne tillade BID’s i deres byer via frikommuneordningen.
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4.

Markedsføring og digitalisering

Udfordringer
– Kendskabet til danske destinationer og Danmark som turistdestination er
stadig begrænset.
– Den lokale markedsføringsindsats har mindre international effekt.4
– Der er potentiale lokalt for digital markedsføring.
– Turisterne er digitale og efterspørger ikke det fysiske værtskab og lokale
turistbureau i samme grad som tidligere.5
I KL’s interessentanalyse mener hovedparten af alle interessenter, at kommunerne ikke skal prioritere lokal markedsføring og drift af lokale turistbureauer, men i stedet for udnytte de nye muligheder, der i dag findes inden for
digital turistinformation til at udbrede kendskabet til danske produkttilbud.
Turismen i Danmark er opbygget via kommunale og tværkommunale Destination Marketing Organisations (DMO’er), fx VisitSjælland. Organisationerne
er drevet for kommunale penge, og oftest uden medfinansiering fra turisterhvervene. DMO’ernes budgetter går bl.a. til den fysiske betjening af turister
og borgere, udvikling og markedsføring.6
Eksempler på indsatser
 I 2013 sammenlagde Kalundborg og Slagelse kommuner turismeindsatsen ved oprettelsen af VisitVestsjælland A/S. Selskabets formål var (1) at
forøge turismeforbruget og (2) skabe flere jobs. Selskabet overtog 4 fuldtids turistbureauer, og 12 medarbejdere, hvorfra 9 primært arbejdede med
at servicere gæsterne til bureauerne. Bureauernes ekspeditionstal indikerede, at over halvdelen af de besøgende til bureauerne bestod af lokale
borgere, og under 0.5 pct. af destinationens samlede antal turister, lagde
vejen forbi et turistbureau. Omvendt repræsenterede bureauerne over 80
pct. af selskabets årlige omkostninger. VisitVestsjælland lukkede alle turistbureauer. Det frigjorde over 4 millioner årligt kr. til væksttiltag, som
markedsføring og destinationsudvikling. Ligeledes blev antallet af medarbejdere reduceret og rollerne ændret. En stor del af selskabets indsats i
dag er markedsføring, udvikling og et vækstprogram, som hjælper destinationens turismevirksomheder med forretningsudvikling.
 En række kommuner i Syddanmark går sammen om Fomars-modellen, som er
målrettet markedsføringskampagner på min. 500.000 kr. pr. marked, hvor mindst
tre ansvarlige partnere fra det private og offentlige skal stå bag hver kampagne.
 Statslige aktører har med den nye turismestruktur et øget fokus på at understøtte tværkommunale indsatser fx i regi af VisitDenmark, de tre nye
turismeselskaber, men også Invest in Denmark, Eksportrådet m.fl.
Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og anvendte midler til markedsføring?
4 VisitDenmark – Turismens økonomiske betydning, 2014, 2015, 2016
5 75 pct. af de europæiske turister booker deres rejse online. Det er iflg. VisitDenmarks analyseafdeling væsentlig flere end for
blot for 10 år siden, hvor samme tal lå på 10 %. Til sammenligning bruger kommunerne stadig hvert år store dele af deres samlede turismebudget på driftstilskud til turistbureauer.

6 Ifølge KL’s Turismeundersøgelse fra 2009 brugte kommunerne 68 pct.af udgifterne på driftstilskud. KL opdaterer tallene i
efteråret 2016. Kommunernes driftstilskud til turistbureauer må alt andet lige forventes at være mindre i dag.

Dato: 17. august 2016
Sags ID: SAG-2016-02209
Dok. ID: 2227731
E-mail: HEE@kl.dk
Direkte: 3370 3816
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 6 af 8

NOTAT

5. Kulturen som en vækstdriver
Udfordringer
– Udvalget af kultur- og fritidsaktiviteter i Danmark scorer lavt i forhold til vores nærmeste konkurrenter i Norden og Nordeuropa.7
– Arbejdet med at styrke formidlingen over for turister indebærer ofte et dilemma for de danske kulturinstitutioner, der både skal levere et produkt af
høj kvalitet til borgerne, varetage lovbestemte opgaver, løfte kommunale
fokusområder og samtidig være i front, når det gælder formidling til et internationalt publikum.
– Mange kommuner yder tilskud til kulturelle arrangementer, teaterforestillinger under åben himmel mv., men samarbejder i mindre grad målrettet
med kulturinstitutionerne om vækstpotentialet i kulturturisterne.
KL’s interessentanalyse viser, at særligt kulturinstitutionerne mener, at kommunerne bør se på flere muligheder for samarbejde med kulturinstitutioner i
relation til turismeområdet. De fremhæver bl.a., at især turismevirksomhederne har gavn af kultur- og musikbegivenheder, fordi de skaber omsætning
på hoteller og restauranter og i de lokale butikker.
Kulturturismen er i stor vækst internationalt, og ser man på besøgstallene på
de danske museer, indikerer de, at kulturturismen er et forretningsområde,
der rummer et væsentligt vækstpotentiale. I perioden 2010 til 2014 steg antallet af besøgende med 20 pct. og de udenlandske gæster udgjorde i 2014
26 pct. af de besøgende på de danske museer. Et forsigtigt estimat i en undersøgelse af musikomsætningen i Danmark viser desuden, at musikturisme
bidrog med 249 mio. kr. i omsætning i 2015.
Eksempler på indsatser
 I efteråret 2015 lancerede Kulturministeriet seks projekter under navnet
CulturePlus, der skal bidrage til at markedsføre og synliggøre de danske
kulturoplevelser over for turister i hele landet. Initiativet stammer fra den
tidligere regerings vækstplan for dansk turisme fra 2014 og er møntet på
at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og turismeaktører.
 Festivaler, kulturbegivenheder og events er en industri i vækst og i mange
tilfælde er kommunerne en væsentlig aktør, som initiativtager, samarbejdspartner og ofte også som sponsor. Ud over at bidrage med omsætning og trække turister til, så bidrager større kulturbegivenheder og events
også med at sætte kommunerne på land- og verdenskortet. Eksempler er
bl.a. Aarhus Kulturhovedstad 2017, Roskilde Festival, Made in Denmark,
Odense Blomsterfestival og Copenhagen Pride og Fashion Week.
 I et værksperspektiv kan kommuner og lokale kulturinstitutioner arbejde
systematisk på at tiltrække gæster til lokale og stedbundne attraktioner.
Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge
kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kulturområdet i forhold til turisme?

7 Travelsat Competetive Index, 2014/2015
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6. Erhvervs- og mødeturisme
Udfordringer
– Der mangler initiativer, der understøtter den enkelte kommunes arbejde
med at videreudvikle erhvervs- og mødeturismen, herunder
(sports)events.
– Den enkelte kommune står typisk for en stor andel af arbejdet med at tiltrække arrangementer til, herunder finansieringen.
– Der er stadig et uudnyttet potentiale i at få konferencedeltagerne til at
blive fremtidige turister i landet. I dag får konferencedeltagere eksempelvis ikke målrettet information om øvrige fritidstilbud, mens de er til møder i
Danmark.
Erhvervs- og mødeturisme i Danmark har en stor økonomisk betydning for
kommunerne blandt andet fordi, at møde- og konferencedeltagernes bidrag
til turismeomsætningen gennem et døgnforbrug er højere end de andre turismeformers. VM i landevejscykling i København og omegn i 2011 skabte
eksempelvis en turismeomsætning på 232 mio. kr., heraf 176 mio. kr. fra
udenlandske turister. De afledte effekter af begivenheden svarede til 262
fuldtidsstillinger og et offentligt provenu på 72 mio. kr.
En potentialeanalyse udviklet af Herning Kommune og Region Midtjylland viser, at der er et særligt potentiale for at udvikle erhvervsturismen, hvis kommunerne går sammen og tager afsæt i lokale erhvervsmæssige styrkepositioner, fx iværksætteri, livsstil samt IT og elektronik. Det samme gælder potentialet med landets universiteter og virksomheder med fokus på forskning,
som spiller en central rolle som værter for internationale videnskonferencer.
Eksempler på indsatser
 Siden 2011 har Herning og Aarhus Kommuner gennemført en større erhvervsturismesatsning, Business Relations+, med økonomisk støtte fra
Region Midtjylland. Satsningen har betydet en prioritering af mange lokale
ressourcer og skabt gode resultater. Gennem indsamling og systematisering af viden og erfaringer fra satsninger som Business Relations+ kan
kommunerne gå sammen om koncept- og produktudvikling af både business og leisure arrangementer.
 Københavns Kommune deltager i to alliancer ledet af Wonderful Copenhagen med fokus på tiltrækning af kongresser inden for Life Science og
det grønne område. I alliancerne deltager bl.a. repræsentanter fra de faglige miljøer, forskning, klynger og byen. IWA World Water Congress 2020
er et eksempel på en kongres, der blev vundet til København i 2015, hvor
hele den grønne alliance i fællesskab spillede ind og vandt buddet. Kommunerne kan etablere en tværkommunal task force med henblik på fx at
sikre en tværgående prioritering af centrale konferencer og møder.
 I Greater Copenhagen arbejdes der målrettet med tiltrækning af kongresser inden for vidensområdet med faglige studieture til kongresdeltagerne.
Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen
i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lokale prioritering og investering?
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KKR debat om kommunernes turismeindsats

NOTAT

Mange års analyser af
området, snak og holdninger
skal nu afløses af konkrete
handlinger!
nge års analyser af området,
snak og holdninkjkger jkkkskal
nu afløses af konkrete
handlinger!

Supplement til debatoplæg om kommunernes
turismeindsats

Dato: 1. september 2016

Notatet tager afsæt i en drøftelse i kredsen af kommunaldirektører og
bidrage´r til drøftelsen i KKR Syddanmark.

E-mail: BEL@kl.dk
Direkte: 2383 2028

1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv
Arbejdskraftmangel samt kompetenceudvikling er et relevant fokus for
turismeerhvervet.
Det nationale kompetenceprojekt forankret hos Dansk Kyst- og Naturturisme
har fokus på individuel virksomhedsudvikling rettet mod de største/bedste
turismevirksomheder. Kommunerne har brug for viden og redskaber som
også bredes ud til det øvrige turismeerhverv. Eksempelvis fælles
opgraderingstiltag hos den lokale erhvervsrådgivning/særlig indsats hos
væksthusene.
Turisme bliver mange steder håndteret som øvrige erhverv. Det gælder også
i forhold til virksomheds- og kompetenceudvikling. Der er imidlertid brug for
at turismeerhvervet anerkendes som reelt erhverv og gives samme vilkår
som resten af erhvervslivet. Eksempelvis fradragsmuligheder for
energiudgifter hos restauranter og hoteller, muligheder som resten af
erhvervslivet har.
Hvad kan KL gøre?
Indsamle gode eksempler på, hvordan kommuner bidrager til at skaffe
kvalificeret arbejdskraft.
Fortsat have fokus på, hvordan rammevilkårene for turismeerhvervet kan
forbedres fx i forhold til momsproblematikken, afgiftsniveau,
planloven/naturbeskyttelseslove og nationale midler til turismeudvikling og
markedsføring.
2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser
Det er afgørende at fokus på udviklingen af kystturisme fastholdes og at
udviklingsinitiativer prioriteres, hvor der er kritisk masse og
vækstmomentum, da investeringer her vil give størst afkast. En stigning i
antallet af overnatninger i kystturisme viser, at en fokuseret indsats på
produktudvikling og markedsføring af vestkysten skaber den ønskede vækst.
Kommunerne kender deres destinationer og det lokale turismeerhverv og
skal derfor fortsat have mulighed for at prioritere midler og udviklingskræfter i
de projekter, som giver mening og værdi på den enkelte destination. Det er
kvalitetsløftet i produktet og i det fysiske miljø på kystdestinationerne, der
skaber grundlaget for vækst på landsplan.

Sags ID: SAG-2016-01667
Dok. ID: 2238181

KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
www.kl.dk/kkr-syddanmark
Side 1 af 4

NOTAT

Det tværkommunale samarbejde via Partnerskab for Vestkystturisme styrkes
med fokus på produkt- og destinationsudvikling samt markedsføring. Via
fælles handlingsplaner styrkes det øvrige tværkommunale
turismesamarbejde.
Destination Fyn Klyngen arbejder med udvikling af fælles
destinationsudvikling herunder en fælles markedsføringsindsats for Fyn.
Hvad kan KL gøre?
Behov for at arbejdsdeling og samarbejdsform mellem aktører fra nationalt til
lokalt niveau bliver mere klar. Vigtigt her at kommunernes handlemuligheder
i forhold til udvikling fastholdes og styrkes.
Være med til at sikre en klar arbejdsdeling, hvor kommunerne i samarbejde
med erhvervet fortsat har muligheder for at investere midler og
udviklingskræfter i turismeudvikling.
Krydstogt turisme er en stadig voksende industri, med kommunale
grænseoverskridende fordele. Derfor et relevant tema at fokusere på.
Tværkommunale samarbejder omkring mødeturismen og tiltrækning af
events og sportsbegivenheder skal understøttes lokalt via nationalt fokus.
Herved forstås at en national tilkendegivelse skal tænkes ind i en
tværkommunal ramme – en opgave som KL kan understøtte.
I regi af Inspiring Denmark er der eksempel på øget fokus på tiltrækning af
konferencer. Nyborg har udarbejdet en drejebog, der indeholder alt fra
praktiske informationer til aktiviteter til city dressing og til kommunens
erhvervsstyrkepositioner. Herunder tæt dialog mellem turistdel og
erhvervsdel.
3. Offentlig-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer
En analyse af de nordtyske kystdestinationer viser, at synlig politisk
prioritering af turismeudviklingen fra nationalt niveau, over delstatsniveau og
til det lokale niveau, er afgørende, når man skal tiltrække private
investeringer til kystdestinationerne (Hird og Kvistgaard for DKNT i 2016).
Det er yderst relevant at indsamle viden om, samt udvikle og afprøve
forskellige former for offentlig-privat samarbejder på turismeområdet. Skal
det nødvendige kvalitetsløft i kystturismen sikres er det afgørende, at private
og offentlige investeringer trækker i samme retning og understøtter
hinanden.
Investeringerne i Dansk kystturisme er blevet styrket de seneste år, men der
er fortsat brug for at tiltrække både offentlige og private investeringer, for at
følge med de internationale konkurrenter.
Samspillet mellem offentlige og private investeringer har direkte indflydelse
på destinations- og turismeudviklingen. Helhedsplaner styrker dialogen
omkring kvalitetsløft og ansvarsfordeling og her er lydhørhed over for de
behov og ønsker turisterhvervet har væsentlig.
Hvad kan KL gøre?
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NOTAT

Bidrage til at sikre at udvikling af kystturisme prioriteres nationalt, regionalt
og lokalt, så private investorer oplever, at det offentlige på alle niveauer
bidrager til at skabe vækst.
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Bidrage til, at arbejdet med at tiltrække investeringer bliver mere systematisk
og inddrager relevante interessenter som Invest i Denmark og Vestdansk
Investeringsfremme.

E-mail: BEL@kl.dk
Direkte: 2383 2028

4. Markedsføring og digitalisering
Kystferiekommunerne har interesse i at der nationalt satses mere på
markedsføringen på nærmarkederne frem for BRIK-landende. Det samlede
antal overnatninger i Danmark fra Kina, Indien og Brasilien udgør 309.000
(2015). Stigningen i antallet af tyske overnatninger hos eksempelvis Varde
og Ringkøbing Skjern Kommuner var 384.000 (2015) og dermed højere end
det samlede antal gæster i hele Danmark fra de ovennævnte BRIK lande.
En hurtig internetforbindelse med høj kapacitet er afgørende – manglerne
forventes dels bredbåndspuljen, dels øvrige kommunale indsatser at rette op
på.
Markedsføring skal ske på tværs af kommunegrænser. Turister tænker i
destinationer og ikke kommunegrænser. Jo flere oplevelser en destination
har jo mere attraktiv er den, også selvom oplevelserne ligger spredt ud over
flere kommuner.
Hvad kan KL gøre?
Arbejde for at styrke markedsføringen på nærmarkederne for at øge
tiltrækningen.
5. Kulturen som vækstdriver
Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på, at kulturen kan fungere som
vækstdriver for turismen i hele landet. Turismeerhvervet skal tydeligt se,
hvordan kulturen kan bidrage til øget omsætning, produktudvikling,
forretningsudvikling og jobskabelse.
Det tværkommunale Culture Plus-projekt ’Kystkultur’ hvor en række museer
på Vestkysten udvikler og formidler 100 historier rettet mod turisterne vil
styrke kulturturisme på vestkystens yderligere.
Hvad kan KL gøre?
Fortsat bidrage til at satsninger på kulturturisme er for hele landet og ikke
kun centreret omkring de større byer.
Har du forslag til, hvordan KL kan være part i forhold til sammenhæng
mellem lokale og regionale/nationale strategier og kommunale
turismeinvesteringer?
Det er vigtigt, at det nationale niveau skaber de nødvendige rammer til
udvikling og at det regionale niveau prioriterer midler til turismeudvikling –
således kommunerne og private erhverv har mulighed for at investere i
turismeudvikling og kvalitetsløft. Det er det lokale kvalitetsløft på
destinationerne, der skaber grundlaget for vækst på landsplan. Den
arbejdsdeling skal KL være med til at synliggøre og understøtte.
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NOTAT

Dansk Kyst- og Naturturisme skal kunne agere mere handlingsorienteret.
KL spiller en vigtig rolle i forhold til at bygge bro og overbringe viden fra det
lokale/kommunale niveau til nationalt niveau og modsat. KL bør arbejde for
at bidrage til det regionale, subregionale og kommunale niveau med viden
om bla. den nationale strategi. Dette vil give mening for interessenternes
arbejde med implementering af projekter.
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BILAG 2:

INDHOLD I ANSØGNING OM TILLADELSE
KONTAKTOPLYSNINGER TIL KOMMUNERNE i REGION
SJÆLLAND

1. INDLEDNING
Over 800.000 borgere og 20.000 virksomheder i Region Sjælland er hver dag, døgnet
rundt afhængige af, at der er en stabil og tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele
regionen - uanset om de bor eller arbejder i et by- eller landområde. Den digitale
infrastruktur er helt afgørende og derfor har de 17 kommuner og Region Sjælland en fælles
målsætning om, at der skal være adgang til:
 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020 til alle husstande og
virksomheder.
 Mobildækning alle steder i Region Sjælland i 2020.
I dag er der store dele af Region Sjælland, hvor der er langt til at nå denne målsætning.
Derfor er de 17 kommuner i regionen og Region Sjælland gået sammen om at have fælles
retningslinjer for den digitale infrastruktur.
Målsætningen er, at gøre det enklere og lettere at få udbygget den digitale infrastruktur i
Region Sjælland.
De fælles retningslinjer omfatter:
 Mastepolitik
 Gravepolitik
De fælles retningslinjer vil ikke løse alle udfordringer med at få mobil- og
bredbåndsdækning i hele Region Sjælland, men det er et af redskaberne til at løse
udfordringen.
Der er kommuner i Region Sjælland, der allerede har vedtaget en mastepolitik. Det er
blandt andet Lejre Kommune (2010) og Sorø Kommune (2014). De fælles retningslinjer for
digital infrastruktur bygger dels videre på de to kommuners mastepolitikker og dels på
”Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling i Byregion Fyn – 2015”. Derudover
er der også hentet inspiration fra Energistyrelsens skabelon for mastepolitik fra november
2012. Der er således allerede gjort en del erfaringer med at udarbejde mastepolitikker, også
fælles mastepolitikker, der dækker flere kommuner. Det har ikke været målet at udvikle en
ny mastepolitik og de fælles retningslinjer for de 17 kommuner i regionen bygger videre på
de eksisterende retningslinjer. De allerede vedtagne mastepolitikker er også blevet til i en
dialog med branchen og der er derfor en bred accept af indholdet i mastepolitikkerne.
I forhold til lejevilkår – som gælder både mobilt- og kablet bredbånd - tages udgangspunkt
Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for
digital infrastruktur” revideret juni 2015. Den bygger på den såkaldte Ringstedmodel.
Derudover er der i forhold til mobilmaster bygget videre på Byregion Fyns principper for
masteleje. En del master står på privatejet jord og retningslinjerne berører ikke disse
arealer.

De 17 kommuner i regionen og Region Sjælland
[måned og årstal]

2. FORMÅL
De fælles retningslinjer skal være med til at give en ensartet standard for sagsbehandling i
forbindelse med at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland og
bidrage til at sænke barriererne for at udrulle den digitale infrastruktur således, at der
skabes de bedste og billigste rammer for udbygningen.
De fælles retningslinjer vil være med til at gøre det klart tidligt i processen hvilke krav de
enkelte leverandører kan forvente i forbindelse med etablering af digital infrastruktur. Der
er en række hensyn, der skal tages i forbindelse med udbygningen af den digitale
infrastruktur. En smidig og tidlig dialog skal være med til at sikre en bedre mobil- og
bredbåndsdækning i Region Sjælland.
Med de fælles retningslinjer vil kommunerne gerne være med så tidligt i forløbet om,
hvordan den digitale infrastruktur kan udbygges.
Retningslinjerne indeholder:
 Mastepolitik
 Gravepolitik
 Beregningsmodeller for leje af kommunalt ejet jord
 Beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med etablering af mobilmaster,
teknikhuse mm.
De fælles retningslinjer vil fungere som en overordnet ramme for sagsbehandlingen. Der
kan dog være særlige lokale forhold som gør det nødvendigt at afvige fra retningslinjerne.
[Faktaboks Telekommunikation og digital infrastruktur]
Telekommunikation og digital infrastruktur
Telekommunikation er en fælles betegnelse for al data- og talekommunikation via kabler
og radiosignaler, så det dækker både trådløse og kablede forbindelser. Digital infrastruktur
dækker over den tekniske infrastruktur som kabler, teknik huse, master mm.

3. LOVGIVNING
Der er som udgangspunkt fem love, der berører nyetablering, ud- eller ombygning af
master. Det er:






Byggeloven
Planloven
Masteloven
Naturbeskyttelsesloven
Vejloven

Andre love der kan have betydning for kommunernes sagsbehandling om etablering af
master, teknikhuse og nedgravning af kabler er:
 Bygningsfredningsloven
 Museumsloven
 Lov om jagt og vildtforvaltning
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer
 Råstofloven
 Skovloven
 Vandløbsloven
 Vejloven
 Privatvejsloven

4. KOMMUNE- OG LOKALPLANER
Kommuneplan
De fælles retningslinjer vil blive indarbejdet i de enkelte kommuners kommuneplan ved
førstkommende revision.
Lokalplaner
Lokalplaner bør indeholde bestemmelser som muliggør opstilling af master. Opstilling af
en mast inden for et lokalplanlagt område skal være i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.
En evt. dispensation fra en lokalplan vil skulle søges samtidig med byggetilladelsen.
Alle forslag til nye kommuneplaner og lokalplaner annonceres på plansystem.dk. Det er
muligt at tilmelde sig en e-mail-liste så man bliver adviseret ved nye planforslag.

5. SAGSBEHANDLING
Ansøgninger vedrørende master, antenner, teknikhuse og kabelbrønde samt ansøgning om
gravetilladelser skal indsendes elektronisk til den relevante kommune, der behandler dem
efter de fælles retningslinjer samt gældende lovgivning. Derefter gives de nødvendige
tilladelser og eventuelle dispensationer.
De enkelte kommuner i Region Sjælland vil tilstræbe, at sagsbehandlingen igangsættes
hurtigt efter, at ansøgningen er modtaget, og at tidsforbruget mellem de enkelte delforløb i
sagsbehandlingen minimeres.
Sagsgangen er forskellig afhængig af zoneforhold:
 Nye master/teknikhuse i byområder og sommerhusområder kræver
byggetilladelse.
 Nye master/teknikhuse i landzoner kræver både landzonetilladelse og
byggetilladelse.
 Nye samt evt. fremtidige antenner på eksisterende master/konstruktioner skal
anmeldes til kommunen.
[Faktaboks] Indhold i ansøgning om tilladelse til opstilling af master
I bilag 1 er kravene til indholdet i ansøgning om tilladelse til opstilling af master beskrevet.
[Faktaboks] Kontaktoplysninger for kommunerne
I bilag 2 er der en oversigt over kontaktoplysningerne i de relevante kommuner.
Sagsbehandlingens varighed
Som udgangspunkt vil et veldokumenteret ansøgningsmateriale være med til at give en
kortere sagsbehandlingstid.
Sagsbehandlingstiden vil variere og afhænge af, hvor kompleks sagen er, om der kræves
høringer, andre tilladelser eller dispensation. Hvis sagen kræver politisk behandling kan
det også have indflydelse på sagsbehandlingstiden.
Ifølge loven skal kommunen foretage en partshøring af de naboejendomme, der ligger
umiddelbart op til den berørte matrikel. Master vil ofte påvirke et større område end de
umiddelbare naboer. Høringsfristen er to uger.
Andre nærtliggende ejendomme orienteres også, hvis det vurderes, at de berøres i særlig
grad.
[Faktaboks] Tidlig kontakt til kommunen
Ansøgere, der ønsker at opstille antennemaster opfordres til at tage kontakt til kommunen
så tidligt som muligt med henblik på en afklaring af, hvor der er de bedste muligheder for
at kunne opnå de nødvendige tilladelser. Kommunen vil i dialog med ansøger hjælpe med
at finde den bedst egnede placering.

6. MASTEPOLITIK
Det er en nødvendig forudsætning for at opnå god, stabil og tilstrækkelig mobildækning, at
der opsættes mobilmaster med antenner, og at der etableres teknikhuse med teknisk
udstyr. Teleselskaber har behov for løbende at udbygge mobilnettene for at opfylde
behovet for mobildækning og sikre tilstrækkelig kapacitet i nettene. Samtidig skal der tages
vide hensyn til landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. Det er denne
afvejning, der vil ligge til grund for kommunernes behandling af ansøgninger.
Der er en række forhold, der skal afvejes, og der bør arbejdes for en balance mellem de krav
der stilles til mobilmasternes udformning og ønsket om en god og tilstrækkelig
mobildækning i hele regionen. Omfattende begrænsninger i arealanvendelsen og særlige
krav til masterne kan fordyre opsætningen af master og kan resultere i dårligere eller ingen
dækning.
Nye master placeres ofte i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til eksisterende høje
bygningselementer. Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og
kulturhistoriske værdier så vidt muligt beskyttes.
Kommunernes primære målsætning er at sikre en politik og administration på
masteområdet, der skaber de bedst mulige rammer for sikring af en god mobildækning for
borgere og erhvervsliv. Samtidig har kommunerne en målsætning om i administrationen
på området, i videst muligt omfang at beskytte de landskabs- og kulturhistoriske værdier.
Master og teknikhuse i det åbne land
I det åbne land er der en række areal- og beskyttelsesinteresser, der som udgangspunkt
forhindrer opstilling af antennemaster. Derudover er der en lang række af areal- og
beskyttelsesinteresser, som skal afvejes i forbindelse med vurderingen af
placeringsmulighederne for antennemaster. Det vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af en
konkret vurdering.
Fredskov, fredede områder, Natura 2000-områder, §3-natur og strand-, kirke- og
fortidsmindebeskyttelseslinjer er områder, hvor antennemaster som udgangspunkt ikke
kan opstilles. Kommuneplanerne rummer også udpegninger, hvor opstilling som
udgangspunkt ikke kan ske – fx inden for særlige værdifulde og bevaringsværdige
landskaber, indsigtskiler omkring kirkerne og arealreservationer for infrastrukturanlæg.
Derudover er der lovgivning og kommunale udpegninger, hvor opstilling af antennemaster
forudsætter en konkret vurdering. Her kan opstilling kun ske, hvis der er et dokumenteret
behov, hvis alternative placeringer er undersøgt og der ikke i området er eksisterende
brugbare strukturer, der kan anvendes til at opnå en rimelig dækning.
Der er blandt andet tale om sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kystnærhedszoner,
kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse, større sammenhængende landskaber,
geologi, kulturmiljø, lavbundsarealer og naturbeskyttelse.
[Faktaboks]
Information om areal- og beskyttelsesinteresser
Areal- og beskyttelsesinteresserne kan ses på Danmarks Miljøportal – Arealinformation
eller på de enkelte kommuners hjemmesider. En kortlægning der viser areal- og
beskyttelsesinteresserne i hver enkelt kommune vil være et øjebliksbillede. Areal- og
beskyttelsesinteresserne kan ændre sig i forbindelse med ændringer af kommuneplanen
eller hvis der kommer ny lovgivning.

Antenner på eksisterende bygninger i det åbne land
Hvor det er muligt i det åbne land, kan antenneanlæg installeres på eksisterende høje
bygninger og anlæg, såsom skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster.
Placeres antennesystemer på sådanne bygningsanlæg kan de tilpasses bygningsanlæggets
farve, så de virker mindre fremtrædende. Kommunen kan i særlige tilfælde stille krav om,
at der skal foretages en visualisering af det ansøgte, så indvirkningen på omgivelserne
belyses bedst muligt. Såvel krav om tilpasning af farver på antenner som krav om
visualiseringer kan i konkrete tilfælde være hensigtsmæssige. Der er dog samtidig tale om
krav, der vil medføre øgede omkostninger, og som derfor vil kunne udgøre en barriere for
udbygningen.
Vilkår efter masteloven
Kommunerne kan efter reglerne i masteloven, knytte bestemte vilkår om fx størrelse til
tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres,
så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det efter en konkret vurdering og
proportionalitetsafvejning i konkrete tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges større
end ansøgeren umiddelbart selv har brug for. Teleselskaberne koordinerer i
branchesamarbejdet dimensioneringen af hver enkelt mast for at sikre mulighederne for
fællesudnyttelse.
Kommunerne kan også stille vilkår om, at der skal etableres afskærmende beplantning
omkring en mast eller teknikbygning. Opstilles flere teknikbygninger kan der efter en
konkret vurdering stilles krav om, at disse opstilles sammenhængende og tilpasses
omgivelserne.
I landzonen er det praksis, at landzonetilladelse til antennemaster gives på vilkår om, at
 Antennemaster afskærmes med beplantning omkring nederste mastedel og kabine
 Ejeren af antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse nedtager disse senest 1 år efter
endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.
Mastedatabasen
Mastedatabasen giver en oversigt over nuværende og fremtidige antennepositioner.
Mastedatabasen er etableret for at skabe synlighed om, hvor teleoperatørerne har
eksisterende antennepositioner og i hvilke områder, de planlægger at bygge nye.
Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysninger om:
 Hvor eksisterende antennepositioner er placeret,
 Det område, hvor der påtænkes placeret nye antennepositioner,
 Den tjenesteydelse og teknologi antennepositionen anvendes til,
 Hvem der ejer den enkelte antenneposition.
Udformning og valg af mastetyper
Den rigtige type mast, placeret med omtanke, tiltrækker sig ikke væsentlig
opmærksomhed, og det er kommunernes mål i alle sager. Afgørelser om, hvilken
mastetype, der kan opstilles hvor, er derfor altid en balance mellem ønsket om at sikre den
bedst mulige dækning overalt i Region Sjælland og så hensynet til, at master visuelt træder
mindst muligt frem i landskabet.
Ud fra et teknisk perspektiv afhænger valg af mastetype af forskellige faktorer som
forsyningssikkerhed, omgivelser og økonomi. Masten skal kunne bære de fornødne

antenner, den skal indpasses i omgivelserne og være økonomisk attraktiv for
mobilselskaberne.
Forskellige typer af master har forskellige fordele og ulemper i forhold til dækning,
placering, omkostning ved opførelse osv.
De forskellige valgmuligheder vil typisk være.
 Gittermast
 Rørmast/teleskoprørsmast (begrænset funktionalitet og teknisk anvendelse)
 Flagstangsmast (begrænset funktionel og teknisk anvendelse)
 Arkitektegnet mast, der er designet til at passe ind i omgivelserne (forbundet med
markant højere omkostninger)
Endelig kan antenner placeres på allerede eksisterende strukturer.
Generelt foretrækker branchen at sætte gittermaster op, da det er den mastetype, der har
den bedste funktionalitet. Samtidig giver gittermaster den bedste mulighed for, at flere
selskaber kan anvende den.
Særlige krav til udformningen af masten kan fordyre og i nogle tilfælde forhindre
opsætningen, og kommunerne bør derfor have en dialog med ansøger om kravene, inden
de stilles.

Retningslinjer for placering af antenner og master
Generelle principper
 Udgangspunktet er, at antennesystemer placeres på eksisterende master eller
eksisterende konstruktioner.
 Hvis eksisterende master ikke kan anvendes, kan udskiftning af master tillades.
Som udgangspunkt gives der tilladelse til udskiftning af eksisterende master.
 Nye master bør kun tillades, hvis eksisterende master eller konstruktioner ikke kan
anvendes, og en udskiftning af en eksisterende mast ikke kan løse
dækningsudfordringen.
 Hvis det er muligt placeres nye master enten i bymæssig bebyggelse eller i
tilknytning til eksisterende høje bygningselementer.
 Ved placering af master i det åbne land skal de landskabs- og kulturhistoriske
værdier så vidt muligt beskyttes.
 Kommunernes primære målsætning er at sikre de bedst mulige rammer for at sikre
en god mobildækning for borgere og erhvervsliv.
 Samtidig har kommunerne en målsætning om, i administrationen på området, i
videst muligt omfang at beskytte de landskabs- og kulturhistoriske værdier.
 Ved fastsættelse af vilkår til en tilladelse skal kommunen sikre, at vilkårene er
proportionale og rimelige.
Retningslinjer
6.1 Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner
som master, fritstående skorstene, vindmøller, bygninger på mere end to
etager eller lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på
eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.
6.2 Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til
dækningsbehovet og således, at antallet af nødvendige master bliver
begrænset mest muligt.
6.3 Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere
operatører og til flere sendesystemer, jf. mastelovens regler herom.
6.4 Nye antenner og master skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til
byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig
bebyggelse.
6.5 Antenner og master skal så vidt muligt passe ind i omgivelserne. Der kan i
enkelte tilfælde, efter omstændighederne, være tale om at camouflere masten
som eksempelvis en flagstang. Dette giver dog en ringere funktionalitet, er
forbundet med højere omkostninger og giver ikke mulighed for, at flere
selskaber kan anvende den samme mast. Særkrav om masters udformning
kan derved udgøre en barriere for at sikre god dækning.
6.6 Antenner må som udgangspunkt ikke placeres inden for afgrænsningen af en
lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om
bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende
dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for
bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra
gadeplan. Antenner kan tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte
hus. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

6.7 Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land
begrænses. Sikring af dækning i det åbne land, vil dog kræve opstilling af
master i det åbne land.
6.8 Master, antenner, tekniske bygningers visuelle påvirkning af omgivelserne
skal så vidt muligt begrænses og de skal visuelt træde mindst muligt frem i
landskabet. Der skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle
påvirkning.
6.9 Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne:
• Fredskov og fredede områder (skovloven og naturbeskyttelsesloven)
• Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
• Beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven)
• Strandbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer,
kirkebyggelinjer og fortidsmindebeskyttelseslinjer
(naturbeskyttelsesloven)
• Fortidsminder og beskyttede diger (museumsloven)
• Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (planloven)
• Kirkeomgivelser, kirkeindsigtslinjer og –zoner (planloven)
• Arealreservationer til infrastruktur (planloven)
6.10 Antennemaster kan på baggrund af en konkret vurdering opstilles inden for
følgende områder, hvis der er et behov og hvis alternative placeringer er
undersøgt, og der ikke ses at være andre brugbare strukturer i nærområdet til
at sikre mobildækningen:
• Kystnærhedszoner (planloven)
• Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (planloven)
• Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse (planloven)
• Større sammenhængende landskaber (planloven)
• Lavbundsarealer, potentielle vådområder (planloven)
6.11 Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i
retningslinjerne 6.9 og 6.10, hvis de generelle retningslinjer og øvrig
lovgivning er overholdt.
6.12 Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og
bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan
eller med bevaringskategori 1-4 i kommuneatlas eller kommuneplanen.
a.

Master, antenner og teknikhuse skal så vidt muligt etableres, så de
harmonerer bedst muligt med omgivelserne. Valg af mastetype kan ske i
samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den
mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og
omgivelser.

b.

Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt
muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er
muligt, skal teknikbygninger placeres og evt. udformes og omgives med
beplantning, så de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

c.

Antennemaster, sendeanlæg og teknikhuse skal være fjernet af ejeren af
det tekniske udstyr senest 12 måneder efter, at de er taget ud af drift.
Fjernelse af fundamenter aftales konkret med lodsejer.

7. GRAVEPOLITIK
Gravearbejde er en stor del af udgiften i forbindelse med etablering af både mobil- og
bredbåndsdækning.
For kabelbaseret bredbånd tegner gravearbejdet sig ofte for 60-80 % af de samlede
omkostninger til etableringen af digital infrastruktur.
Det kan således have en betydelig positiv effekt at reducere barrierer ved gravearbejdet
således, at investeringerne til etablering af mobil- og bredbåndsdækningen rækker længst
muligt, og dermed gavner flest mulige borgere og virksomheder i kommunerne.
Størstedelen af gravearbejdet i kommunerne i dag, som vedrører bredbånd, er drevet af
efterspørgsel fra borgere og virksomheder. I sådanne tilfælde kan der være tale om arbejde,
der ofte blot tager få dage at udføre, og som ikke generer trafikafviklingen særligt meget.
Det kan eksempelvis være, når borgere eller virksomheder skal tilsluttes en stikledning fra
offentlig vej og ind til den private matrikel.
Ved at lette på proceduren for graveansøgninger og -tilladelser, vil der kunne foretages en
administrativ lettelse i både kommunerne og hos selskaberne, som etablerer bredbånd.
Derudover kan en lettelse af proceduren for gravearbejde medføre reducerede
omkostninger og ikke mindst medføre, at borgere og virksomheder kan blive koblet
hurtigere på deres nye bredbåndsforbindelse.
For at reducere kommunernes arbejde med tilladelser til gravearbejder og for at gøre det
mere smidigt at udføre gravearbejde i forbindelse med nedgravning af kabler vil
kommunerne arbejde med tilladelser, der er målrettet omfanget af gravearbejdet.
Kommunale anlægsarbejder
Kommunerne og Region Sjælland vil i forbindelse med egne større sammenhængende
gravearbejder (særligt veje, gadebelysning og kloakering) tage kontakt til relevante
leverandører af både mobiltelefoni og bredbånd. Kontakt tages så tidligt i forløbet som
muligt, så der reelt kan være en dialog om mulighederne for samgravning. Det kan
eksempelvis være gravearbejde i forbindelse med etablering af bl.a. nye kloakker eller
fjernvarme. Kommunen er, som andre ledningsejere, forpligtet til at sikre koordination ved
egne arbejder, så der kan sikres samgravning. I praksis forventes ledningsregisteret LER at
blive udbygget til at være platform for netop denne koordination. Kommunerne og
ledningsejerne bør derfor, så tidligt som muligt, anmelde deres gravearbejder i LER.
I forbindelse med, at kommuner selv gennemfører gravearbejde, kan det overvejes om der
skal etableres tomrør særligt på lange strækninger eller i områder, hvor gravearbejde ellers
er bekosteligt, hvilket det ofte er inde på brostenslagte gågader eller lignende. Inden
kommunerne påtager sig en ekstra udgift til etablering af tomrør vil kommunerne indgå i
dialog med selskaberne for at afklare, om der inden for en rimelig tidshorisont vil være
behov for at anvende tomrørene. Selskaberne vil endvidere indgå i dialog med
kommunerne om, hvordan tomrørene skal placeres og dimensioneres for efterfølgende at
kunne anvendes.
Kommunale krav til retablering
Selskaberne skal efter endt gravearbejde retablere fortove, veje mm. til den kvalitet, der var
før gravearbejdet blev gennemført. For at sikre, at der sker reetablering til den kvalitet, der
var inden gravearbejdet blev igangsat, skal selskaberne inden gravning sørge for at
fotodokumentere den kvalitet, der var inden gravearbejdet blev igangsat.

Hvis kommunen eksempelvis ønsker en bedre og bredere asfaltering efter endt
gravearbejde, udskiftning af fliser m.v. kan dette dog aftales nærmere med selskaberne.
Det aftales på forhånd, hvad kommunen skal betale til selskabet, hvis der skal reetableres
til en bedre kvalitet end der var før gravarbejdet.
Kommunen kan stille krav om, at der anvendes samme type fliser, asfalt, kantsten m.m.
som der var der inden gravearbejdet. Kommunen kan ikke stille krav om, at der til
retableringen benyttes bestemte leverandører.
Retablering skal – som det også gælder for gravearbejdet – ske efter DS 475 som er
normen for at etablere ledningsanlæg i jord.
Retablering af asfalt skal som udgangspunkt ske efter metoden ”færdig retablereret” (M2),
som både er billigst, og som også kun påvirker trafikafviklingen én gang. Ved M2 foretages
retablering i én arbejdsgang. M2 anvendes til cykelstier og fortove. I veje skal der som
udgangspunkt anvendes metoden M4 for at undgå sætninger. Ved M4 retableres i første
omgang med GAB (bærelag) til overkant. Når det efter ca. ½ år har sat sig, skal der lægges
asfalt på.
Fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser
Kommunen skal have modtaget ansøgning om gravetilladelse senest 10 arbejdsdage inden
gravearbejdet påbegyndes. Kommunerne bestræber sig på en sagsbehandlingstid på 10
arbejdsdage for gravetilladelser, såfremt graveansøgningen indeholder alle nødvendige
oplysninger.

Retningslinjer for gravearbejde
Retningslinjerne er et udtryk for, hvordan kommunerne vil arbejde med gravetilladelser for
både at lette kommunernes arbejde og gøre det mere attraktivt for selskaber at etablere mobilog bredbåndsdækning.
Ansøgninger om gravetilladelser følger de enkelte kommuners regler. Der henvises til de
enkelte kommuners hjemmesider med oplysninger om kravene til den enkelte graveansøgning.
Bagatelgrænse for graveansøgninger ved mindre gravearbejder.
Kommunerne i Region Sjælland etablerer et ensartet servicemål ved graveansøgninger, så der
ved mindre gravearbejder fra offentlig vej og ind til private grund, splidsehuller, midlertidige
geotekniske boringer samt længdegravninger for kabler under 5 meter på villaveje og lignende
ikke trafikerede veje, gives svar inden for 24 timer på almindelige hverdage. Såfremt
servicemålet ikke opfyldes kan ansøger påbegynde arbejdet efter 48 timer fra
ansøgningstidspunktet.
Fleksibilitet ved mindre gravearbejde – under 4 dages varighed
For at gøre gravearbejdet mere fleksibelt arbejdes der med, at kommunerne kan give
selskaberne en gravetilladelse, der kan udnyttes inden for et givet tidsrum. Der er tale om
mindre gravearbejde af 2-4 dages varighed, som er over bagatelgrænsen for graveansøgninger.
Gravearbejdet kræver en gravetilladelse, men for at gøre det mere smidigt for selskaberne
gives der en periode på mindst 2 uger inden for hvilken gravearbejdet skal være gennemført.
Gruppetilladelser ved gravearbejde i mindre geografiske områder
Det kan i visse tilfælde lette sagsgangene at meddele gruppetilladelser. Det er er den enkelte
kommune, der vurderer i hvilke tilfælde der kan gives en gruppetilladelse.
Kommunale anlægsarbejder – samgravning og etablering af tomrør
 Kommunerne og Region Sjælland vil i forbindelse med egne større
sammenhængende gravearbejder (særligt veje, gadebelysning og kloakering) tage
kontakt til relevante leverandører af både mobiltelefoni og bredbånd. Kommunen
tager kontakt så tidligt i forløbet som muligt med henblik på at opnå koordinering.
 Kommunerne bør så tidligt som muligt, anmelde deres større gravearbejder i
ledningsregistreret LER.
 Når kommuner selv planlægger at gennemføre større gravearbejder, særligt på
lange strækninger eller i områder, hvor gravearbejde ellers er bekosteligt, tages der
kontakt til de relevante leverandørerne for at afklare om der inden for en rimelig
tidshorisont vil være behov for at anvende tomrørene. Selskaberne vil endvidere
indgå i dialog med kommunerne om, hvordan tomrørene skal placeres og
dimensioneres for efterfølgende at kunne anvendes.
Kommunale krav til retablering
 Selskaberne skal efter endt gravearbejde retablere fortove, veje mm. til den
kvalitet, der var før gravearbejdet blev gennemført. For at sikre, at der sker
reetablering til den kvalitet, der var inden gravearbejdet kan selskaberne inden
gravning sørge for at fotodokumentere den kvalitet der var inden gravearbejdet
blev igangsat.
 Kommunen kan stille krav om, at der anvendes samme type fliser, asfalt, kantsten
m.m. som der var der inden gravearbejdet. Kommunen kan ikke stille krav om, at
der til retableringen benyttes bestemte leverandører.






Hvis kommunen eksempelvis ønsker en bedre og bredere asfaltering efter endt
gravearbejde, udskiftning og bortskaffelse af fliser m.v. skal dette dog aftales
nærmere med selskaberne. Det aftales på forhånd, hvad kommunen skal betale til
selskabet, hvis der skal reetableres til en bedre kvalitet end der var før
gravarbejdet.
Retablering skal – som det også gælder gravearbejdet – ske efter DS 475 som er
normen for etablering af ledningsanlæg i jord.
Retablering af asfalt skal som udgangspunkt ske efter metoden ”færdig
retablereret”(M2), som både er billigst, og som også kun påvirker trafikafviklingen
én gang. M2 anvendes til cykelstier og fortove. Ved M2 foretages retablering i én
arbejdsgang. I veje skal der som udgangspunkt anvendes metoden M4 for at undgå
sætninger. Ved M4 retableres i første omgang med GAB (bærelag) til overkant. Når
det efter ca. ½ år har sat sig, skal der lægges asfalt på.

Fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser
 Kommunen skal have modtaget ansøgning om gravetilladelse senest 10 arbejdsdage
inden gravearbejdet påbegyndes. Kommunerne bestræber sig på en
sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage for gravetilladelser, såfremt
graveansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger.

[FAKTABOKS]
Kommunerne tager derudover udgangspunkt i Vejdirektoratets Standardvilkår.
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-ogtilladelser/tilladelser/Documents/ny_standardvilkaar.pdf
Ved ansøgninger om gravetilladelser anvender en del kommuner de digitale
ansøgningsskemaer på virk.dk

8. PRINCIPPER FOR LEJE AF KOMMUNALT ELLER REGIONALT EJEDE
AREALER OG BYGNINGER TIL DIGITAL INFRASTRUKTUR
Markedsværdi som udgangspunkt for leje
Kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland er enige om, at indgåelse af lejeaftaler
for offentligt ejede arealer og bygninger i forbindelse med opsætning af telemaster,
antenner samt teknikhuse skal ske med udgangspunkt i markedsværdien af arealerne eller
bygningerne.
Det skal forstås sådan, at der i hvert tilfælde tages udgangspunkt i værdien af det udlejede
areal, bygningen eller facilitet, hvis dette kan identificeres konkret – eller der bør tages
udgangspunkt i prisen for sammenlignelige arealer.
For så vidt angår master, skal prisfastsættelsen ikke afhænge af, hvor mange teleselskaber,
der anvender en mast, eller af hvor mange kunder masten kan forsyne, men alene afspejle
det areal eller den bygning, der udlejes.
Når selskaber skal opsætte antenneudstyr kan dette ske enten ved, at der opsættes en mast
på et bart jordareal, eller ved at der opsættes antenner på eksisterende bygning. Det er
således for disse to forskellige lejeforhold, der skal findes en model for fastsættelse af
markedsværdien.
Modellen for markedsleje skal også anvendes ved opstilling af teknikhuse eller andet
udstyr, der er med til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.
Energistyrelsen har udarbejdet ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til
brug for digital infrastruktur”. I denne vejledning bliver der opstillet tre ligestillede
modeller, der kan anvendes til at fastsætte markedslejen.
Markedslejen kan fastsættes ud fra:
 Den offentlige vurdering
 Professionelt fagligt skøn
 Sammenlignelige priser
De tre metoder er beskrevet yderligere i vejledningen. Det anbefales, at der tages
udgangspunkt i modellen baseret på den offentlige vurdering.
Kommuner og region kan vælge at sætte lejen til nul kroner, hvis de efter en konkret
vurdering skønner, at der alene kan opnås dækning ved at sætte lejen lavt eller til nul
kroner.
[Faktaboks; Energistyrelsens vejledning om markedsleje]
Der henvises til Energistyrelsens information og vejledning om markedsleje:
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/Tele/Tele/fastsaattelse_af_markedsleje_v
ed_udlejning_af_arealer_til_brug_for_digital_infrastruktur1.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/TeleOgInternet/vejledning_om_markedsleje_versio
n_2015.pdf

Markedslejen for arealer til opsætning af master og teknikhuse
Størrelsen af det udlejede areal aftales mellem parterne i lejeforholdet. Ved arealets
fastlæggelse skal der tages højde for adgangsveje til det lejede og anvendelse af eventuel
”spildplads” rundt om mast og udstyr.
I forbindelse med prisfastsættelse af jordarealer til opstilling af master eller teknikhuse vil
det være et sagligt kriterium at tage udgangspunkt i objektive forhold i forbindelse med
fastsættelsen af værdien af det areal, der skal udlejes. Som udgangspunkt er alle
ejendomme og jordstykker i Danmark vurderet af Skat. Derfor vil det mest
hensigtsmæssige objektive grundlag for fastsættelsen af værdien af et areal være den
offentlige vurdering af den pågældende matrikel, hvor arealet er beliggende.
I de sjældne situationer, hvor et areal ikke er selvstændigt vurderet – eksempelvis i
forbindelse med ud- eller frastykning af arealer eller ved ”nyopståede” arealer – vil værdien
blive fastsat som en gennemsnitsværdi af den offentlige vurdering af de nærmest
omliggende arealer.
Den årlige markedsleje kan beregnes på baggrund af værdifastsættelsen af arealet ud fra
den offentlige vurdering
 Markedslejen fastsættes lokalt med udgangspunkt i vejledningen.
 Beløb til administration af lejeaftalen fastsættes lokalt
Beregningseksempel –fra vejledningen
Nyetableringsomkostninger til fx projektering, ombygning og sagsbehandling afholdes af
lejer efter nærmere aftale.
De årlige driftsomkostninger beregnes som summen af a, b og c:
a. Areal- og pladsleje: Antal m2 x årlig m2- lejepris (udregnet på grundlag af Skats
vurderingspris)
b. Drift og vedligehold: Samlet antal m2 x skønnede udgifter til drift og vedligehold pr.
m2
c. Beløb til administration af lejeaftalen, der fastsættes lokalt
Lejen reguleres som udgangspunkt med nettoprisindekset dog med maksimalt 2,5 %.

Markedslejen for placering af antenner på bygninger
Ved leje til opsætning af antenner til telekommunikationsformål på bygninger vil der
typisk være tale om placering af mobilantenner på bygningens tag eller på siden af
bygningen.
Når telekommunikationsudstyr placeres på en bygning, er der typisk tale om faciliteter,
som i meget begrænset omfang har andre erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder. Det
gælder eksempelvis for tagkonstruktioner, gavle eller siderne på fx skorstene og vandtårne.
Da opsætning af antenner altid vil indebære, at der også skal anvendes arealer til placering
af det tekniske udstyr, fastsættes lejen alene på baggrund af det areal, der anvendes til
placering af udstyret og et passende areal uden om udstyret, som lejeren vil kunne
disponere over. Herudover skal der ved arealets fastlæggelse tages højde for adgangsveje til
det lejede og anvendelse af eventuel ”spildplads” rundt om udstyret.
Lejen fastsættes på baggrund af dette areal – uanset om udstyret placeres oven på
bygningen, inden i bygningen eller i tilknytning til bygningen udendørs. Lejen fastsættes på

baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterprise for erhvervslejemål (lager,
kælderlokaler, produktionslokaler eller lignende) i kommunen.
Kvadratmeterprisen fastsættes på baggrund af en vurdering foretaget af en til to
ejendomsmæglere med lokalkendskab. Vurderingen foretages hvert 5. år.
Den årlige markedsleje beregnes herefter således:
 Kvadratmeterprisen for erhvervslejemål x arealets størrelse
 Beløb til administration af lejeaftalen fastsættes lokalt
Lejen dækker forrentning af værdien af det udlejede, drift og vedligeholdelse m.v. i det
omfang, der ikke særskilt indgås særlige aftaler herom – se nedenfor. Lejen reguleres som
udgangspunkt med nettoprisindekset dog med maksimalt 2,5 %.

Aftaler om vedligeholdelse af arealer adgangsvej m.v.
Aftaler indgås med udgangspunkt i TI-standardaftale mellem operatør og tredjemand.
Aftalerne kan ses på Teleindustriens hjemmeside
http://www.teleindu.dk/branchesamarbejde/master-og-antenner/
Der er to standardaftaler. Det er
 TI-2013 Lejeaftale for antenneposition og
 TI-2013 Generelle vilkår antenneposition
Generelle forhold vedrørende adgangsveje, ombygninger og vedligehold er beskrevet
nærmere i §8 og §9 i de generelle vilkår i standardaftalen.
I forbindelse med indgåelse af de konkrete lejeaftaler kan der være faktiske forhold og
omstændigheder, der skal tages specifikt stilling til i aftalen. Dette kan eksempelvis være:
Ny adgangsvej
Er der behov for en ny adgangsvej for, at lejer kan få adgang til sin mast/teknik bygning,
bør der indgås aftale om afholdelsen af udgiften hertil og om den løbende vedligeholdelse.
Udgangspunktet bør i dette tilfælde være, at lejer afholder udgifter til anlæg og
vedligeholdelse/drift.
Eksisterende adgangsvej
Fordeling af udgifter til vedligeholdelse/drift af vejen bør ske i forhold til fordelingen
mellem udlejer og lejer af anvendelsen af vejen, således at der sker en fordeling af
udgifterne efter principperne i lov om private fællesveje.
Vedligeholdelse af det lejede areal
Udgangspunktet for vedligeholdelse og renholdelse af et lejet areal er, at dette skal ske på
samme niveau, som gælder for udlejers øvrige omliggende areal. Det er lejers ansvar, at
arealet vedligeholdes og renholdes. Der kan indgås konkret aftale om, at udlejer skal
foretage vedligeholdelsen af det lejede areal. Skal udlejer stå for vedligeholdelsen, kan
denne kræve de faktiske udgifter hertil betalt af lejer.
Vedligeholdelse af bygninger
Udgangspunktet for vedligeholdelse og renholdelse af et lejet areal i eller ved en bygning
er, at dette skal ske på samme niveau, som gælder for udlejers øvrige del af bygningen og
grunden. Det er lejers ansvar, at arealet vedligeholdes og renholdes. Der kan indgås

konkret aftale om ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og rengøring. Der kan
indgås konkret aftale om, at udlejer skal foretage vedligeholdelsen af det lejede areal. Skal
udlejer stå for vedligeholdelsen, kan denne kræve de faktiske udgifter hertil betalt af lejer.
Vilkår ved ombygning, renovering og lignende
Ved indgåelse af lejeaftalen kan der konkret aftales vilkår i forbindelse med udlejers behov
for at kunne ombygge, renovere, nedrive m.v. den lejede bygning.

BILAG 1
INDHOLD I ANSØGNING OM TILLADELSE TIL OPSTILLING AF MASTER
[Afsnittet bygger på Erhvervsstyrelsens oplæg til mastepolitik og Sorø Kommunes
mastepolitik. Der er suppleret med input fra Byregion Fyn]
Kommunerne opfordrer til, at selskaberne tager kontakt til den relevante kommune så
tidligt som muligt i forløbet for at afklare, om det påtænkte kræver en bygge-, grave- eller
landzonetilladelse, eller om det kræver en anmeldelse. Ansøgning sendes digitalt til den
pågældende kommune.
Ved at henvende sig tidligt i forløbet kan der indledes en dialog om, hvor en mast kan
placeres bedst muligt ud fra en helhedsvurdering.
I forbindelse med gravetilladelser vil det ved henvendelser meget tidligt i forløbet være
muligt at se på eventuelle muligheder for samgravning.
Indholdet i en ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse er som minimum:
1. Ansøger
a. Angivelse af, hvem der ansøger og på hvis vegne.
b. Angivelse af, om flere ansøger i fællesskab.
c. Angivelse af kontaktperson hos ansøger for evt. anmodning af supplerende
oplysninger.
d. Fuldmagt fra ejendommens ejer og teleselskab såfremt, det er en tredjepart
(rådgiver), der ansøger.
2. Beskrivelse af mast og antenner samt tilhørende teknik
a. Beskrivelse af areal, højder, farve og beklædning af maste-/antennetype,
kabine/teknikskab, teknisk løsning mv. Hvis selskabet har udarbejdet opstalt,
der viser master m. antenner eller antenners placering på skorsten/bygning
vedlægges den til ansøgningen. Der kan i forbindelse med sagsbehandlingen
være behov for en opstalt, som ansøgeren skal levere.
b. Tegninger og skitser, der illustrerer mast/antenne samt kabine/teknikskab. I
særlige tilfælde kan der stilles krav om visualisering.
c. Beskrivelse af planlagte antennekonstruktioner, som påmonteres på et senere
tidspunkt, såfremt planer for fremtidige antenner er kendt på
ansøgningstidspunktet.
d. I ganske særlige tilfælde vil der blive forlangt visualiseringer af mastens
placering med antenner i forhold til omgivelserne set fra flere retninger og
afstande. Det aftales med sagsbehandleren i den relevante kommune.
3. Formål med byggeriet
a. Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen (fx anmodning fra kommune,
erhvervsliv eller borgere), herunder hvilke behov der forventes løst med den
valgte model (fx manglende dækning, øget kapacitet).
b. I særlige tilfælde kan der stilles krav om, dækningskort før og efter opstilling af
ny mast.
4. Valg af placering og udstyr
a. Angivelse af adresse og geo-koordinater for placering af masten.

b. Situationsplan, der viser mastens placering samt eksisterende bygninger på
matriklen. Teknikkabiner skal indtegnes inkl. disses afstand til skel og vej.
Desuden angives nordpil, indkørsel og eventuelle byggelinjer.
c. Beskrivelse af, hvilke overvejelser der ligger til grund for valg af placering og
hvorfor andre placeringer i givet fald er fravalgt (fx ny/eksisterende mast,
skorstene, hustage, topografi, fredet område osv.)
d. Beskrivelse af valg af type mast, antenne og teknikhus (fx gittermast, rørmast,
flagstang, indfarvning, beplantning osv.), og hvorfor andre typer er fravalgt.
5. Fremtidige planer og andre operatører
a. Angivelse af om andre operatører har planer om at anvende masten.
b. Dokumentation for, om en mobilmast er dimensioneret til andre operatørers
fremtidige brug samt begrundelse for, hvorfor ikke, hvis dette er tilfældet.
6. Dispensationer
a. Der indsendes en samlet ansøgning med oplysning om nødvendige
dispensationer (fx højdebegrænsninger, beskyttelseslinjer,
fredningsbestemmelser osv.)
7. Alternative placeringer
a. I den indledende dialog mellem kommune og ansøger drøftes mulige
placeringer. Hvis den ansøgte placering ikke kan imødekommes drøftes
alternative placeringer.
8. Dokumentation
a. Ansøgningen skal indeholde relevant dokumentation (fx styrkeberegninger for
mastetyper og fundament, datablad for teknikhuse og antenner, kort over
området inkl. angivelse af afstande til skel og nabobeboelse. Der kan i særlige
tilfælde være behov for visualisering af mastens placering. Hvis
illustrationsmaterialet allerede findes vedlægges det ansøgningen.
b. Ansøgningen skal forholde sig til de gældende lokalplaner for området.

BILAG 2 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KOMMUNERNE
Revideret liste med kontaktoplysninger indsættes efterfølgende.
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KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på
uddannelsesområdet
Indledning
Det er en fælles udfordring på tværs af kommunerne i KKR Syddanmark at sikre tilstrækkelig arbejdskraft
med de rette kvalifikationer. Det gælder både i forhold til private virksomheder og til offentlige arbejdspladser i regionen. Som kommunalpolitikere ønsker KKR Syddanmark i endnu højere grad end i dag at bidrage til
at løfte denne udfordring. Det kan kommunerne blandt andet gøre, fordi de spiller en central rolle på området som bindeleddet mellem erhvervspolitikken, beskæftigelsespolitikken og uddannelsesområdet.
For at sikre det rette match mellem efterspørgsel af arbejdskraft og borgernes kvalifikationer er det blandt
andet nødvendigt, at kommunerne påtager sig – og gives mulighed for – at yde indflydelse i forhold til uddannelsesinstitutionerne. Det gælder både uddannelsernes indhold, optag af studerende og geografisk placering af uddannelserne.
Med denne strategi sættes der derfor fokus på både hvordan, der sikres plads i bestyrelserne, hvem der
udpeges til bestyrelsesarbejdet, hvordan der sikres opbakning til arbejdet, og hvilke uddannelsespolitiske
pejlemærker KKR Syddanmark ønsker, at de udpegede har særlig fokus på i bestyrelsesarbejdet.

Kommunalpolitiske pejlemærker
KKR Syddanmark ønsker at styrke og udbrede de fælleskommunale drøftelser og tilgange til uddannelsesområdet. I strategien opstilles der derfor konkrete politiske pejlemærker, som alle KKR udpegede til bestyrelser
på uddannelsesinstitutioner vil arbejde ud fra.
Målet med pejlemærkerne er, at de KKR udpegede sikrer et tydeligt kommunalpolitisk præg på de strategiske
beslutninger, og at der sikres kontinuitet i interessevaretagelsen over tid og på tværs af uddannelsesinstitutioner. De fire udvalgte pejlemærker er beskrevet nedenfor.

”Sikre kvalificeret arbejdskraft til både private virksomheder og offentlige arbejdspladser”
Kommunerne arbejder både lokalt og regionalt med vækststrategier, som blandt andet skal sikre kvalificeret
arbejdskraft. Kommunerne ønsker i den forbindelse at sikre stærke forbindelser mellem uddannelsesinstitutionerne og private samt offentlige virksomheder i området. Det er afgørende for, at uddannelsesindsatsen
målrettes behovet på arbejdsmarkedet, og at der dermed kan sikres et bedre match mellem udbuddet af
arbejdskraft og virksomhedernes behov. Det er både i virksomhedernes, uddannelsesinstitutionernes og de
studerendes interesse.

”Uddannelsespolitiske beslutninger tænkes bredt i forhold til fremtidens velfærdssamfund”
Som bindeleddet mellem erhvervspolitik, beskæftigelsespolitik og uddannelse har de kommunale politikere
en særlig indsigt i, hvilken betydning uddannelsespolitiske beslutninger kan have for områder udover de rent
uddannelsesmæssige. Kommunerne vil bidrage med denne indsigt og sikre, at overvejelserne inddrages i
beslutningerne i bestyrelserne.
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”Sikre en decentral uddannelsesstruktur”
En decentral uddannelsesstruktur er med til at skabe vækst og udvikling i hele region Syddanmark. Det understøtter udviklingen i byerne og er med til at sikre en tæt dialog med virksomhederne om deres behov.
Kommunerne ønsker derfor som minimum at fastholde en decentral uddannelsesstrutkur tilsvarende den
nuværende.

”De nyuddannede skal arbejde vidensbaseret”
Medarbejderne skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg baseret på
viden og praksisnær erfaring. Med vidensbaseret menes, at de nyuddannede er i stand til at arbejde systematisk og med dokumentation af effekter. Det er afgørende for, at vi i kommunalt regi kan skabe velfærd,
som både er omkostningseffektiv og af høj kvalitet.

Specifikke pejlemærker for vekseluddannelserne
Udover at arbejde for de overordnede pejlemærker i bestyrelsesarbejdet mener KKR Syddanmark, at kommunerne har en særlig interesse i – og et særligt ansvar – i forbindelse med de såkaldte vekseluddannelser.
Det vil sige uddannelser, hvor en stor del af selve uddannelsen tages som praktik, og hvor eksempelvis kommunerne som praktiksted er afgørende for den nyuddannedes kompetencer. Kommunalt er nedenstående
vekseluddannelser af særlig interesse.
-

Læreruddannelsen
Pædagoguddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Ergo- og fysioterapeutuddannelser
Social- og sundhedsuddannelser

På baggrund af den særlige interesse og involvering i disse uddannelser udbygges de fire overordnede pejlemærker med fem udvalgte pejlemærker med særlig relevans i forhold til de udvalgte uddannelser. De fem
pejlemærker er beskrevet nedenfor.

”Et fælles ansvar for uddannelsernes kvalitet”
Det er en forudsætning for, at vekseluddannelserne lykkes, at de studerende er i gode og kompetencegivende praktikforløb. Som kommuner påtager vi os derfor et fælles ansvar med uddannelsesinstitutionerne
for at sikre så gode uddannelser som mulig, herunder allokering af ressourcer til området. Til gengæld forventer kommunerne en vis fleksibilitet fra uddannelsesinstitutionernes side i forhold til at få skabt et samspil
mellem praktik og øvrige kommunale opgaver, så dette tænkes bedst muligt sammen.

”Mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis”
Erfaringer på tværs af praksis og uddannelser skal i højere grad gøres til fælles viden. Uddannelserne skal i
endnu højere grad end i dag arbejde med at skabe praksisnære og realistiske læringsrum i den teoretiske del
af uddannelserne. Modsat skal kommunerne også være villige til at bidrage til og investere i mere praksisnær
forskning.

”De studerende opnår viden om, hvad det vil sige at arbejde i en kommune”
At arbejde i en kommune kræver, at man kan acceptere de givne rammer og vilkår, der er i en kommune. De
studerende skal i højere grad forberedes på dette under uddannelsen. Samtidig skal de nyuddannede dog
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ikke miste evnen og lysten til at udfordre og være nysgerrig på nye måder at gøre tingene på ud fra den
indsigt, de gives i deres uddannelse.

”De studerende opnår tværfaglige og tværsektorielle kompetencer, herunder kommunikative”
En kommunal medarbejder skal evne at arbejde på tværs af mange fagligheder og ofte også på tværs af
sektorer. Det kræver respekt for og indblik i andre faggruppers kompetencer samt evnen til at kommunikere
på tværs. Kommunikativt er det ligeledes vigtigt, at medarbejderen er i stand til at forklare borgeren, hvorfor
opgaven løses som den gør. Det skal være et vigtigt fokusområde både i den teoretiske og praktiske del af
uddannelserne.

”De studerende arbejder med borgeren som aktiv medskabende af velfærden”
Kommunerne arbejder med at nytænke den kommunale opgavevaretagelse og den måde, velfærden skabes
på. I den forbindelse tænkes der i nye måder, hvorved indsatser kan skabes i samarbejde med borgerne ud
fra konkrete behov, ønsker og ressourcer hos den enkelte borger. Tilgangen indebærer, at medarbejderne
skal formå at motivere og inddrage borgeren på nye måder og stiller krav til, at medarbejderne eksempelvis
i nogle situationer arbejder for at gøre sig selv overflødige.

KKR repræsentation i bestyrelserne
For at kunne føre de kommunalpolitiske pejlemærker ud i livet er det naturligvis en forudsætning, at KKR er
repræsenteret i de relevante bestyrelser. KKR Syddanmark ønsker specifikt at sikre politisk repræsentation i
bestyrelserne på følgende uddannelsesinstitutioner i region Syddanmark:
-

Professionshøjskolerne (UC)
Erhvervsakademierne
Social- og sundhedsskolerne
VUC’erne
Syddansk Universitet

For at sikre sammenhængen mellem de fælleskommunale uddannelsespolitiske drøftelser og beslutninger i
KKR og i bestyrelsesarbejdet, vil KKR desuden i forbindelse med nye udpegninger til bestyrelserne have fokus
på, at der så vidt muligt udpeges KKR medlemmer til bestyrelsesarbejdet, eller alternativt suppleanter. Det
vigtigste for udpegelserne skal dog være den enkeltes engagement i arbejdet, da det er afgørende for den
indflydelse, der kan opnås i bestyrelsesarbejdet. Derudover vil der ofte være et relevant geografisk hensyn
at tage i forbindelse med udpegningerne, så den udpegede er fra den pågældende uddannelsesinstitutions
opland og kan sikre inputs til bestyrelsen ud fra lokalkendskab.
Principper for udpegning af repræsentanter til bestyrelser
på uddannelsesinstitutioner:
-

Byrådsmedlem
Gerne KKR medlem, alternativt suppleant
Stort engagement er afgørende
Gerne fra kommune i uddannelsesinstitutionens opland
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På nuværende tidspunkt er KKR ikke repræsenteret i bestyrelsen på Syddansk Universitet og kun på et af de
tre erhvervsakademier. Herudover er det ikke KKR, der udpeger kommunale repræsentanter til tre ud af de
fire social- og sundhedsskoler. For uddannelsesinstitutioner med VUC udpeger KKR ligeledes blot til to ud af
de seks relevante skoler. KKR vil gå i dialog med de relevante uddannelsesinstitutioner samt de kommuner,
der i nogle tilfælde udpeger medlemmer til bestyrelserne nu, om at sikre en KKR repræsentant i bestyrelsesarbejdet. Målet er, at KKR Syddanmark er repræsenteret i skolernes bestyrelser pr. 1. januar 2018.
KKR Syddanmark vælger alene at fokusere den fælleskommunale politiske interessevaretagelse på bestyrelsesarbejde på uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at der ikke udpeges politisk til uddannelsesudvalg.
Dette vil i stedet blive ændret til administrative udpegelser. Begrundelsen for at fokusere på bestyrelsesarbejdet er, at det er i bestyrelserne, at det overordnede strategiske arbejde foregår, mens uddannelsesudvalgene arbejder på et mere fagligt og detaljeret niveau.

Styrket opbakning til KKR udpegede
KKR Syddanmark opfordrer desuden kommuner med politiske repræsentanter i bestyrelserne til at sikre opbakning fra den enkelte kommunes forvaltning til at bistå politikerne i deres bestyrelsesarbejde. KKR Syddanmark bidrager også til dette ved at facilitere årlige eller halvårlige møder for alle bestyrelsesmedlemmerne.
På møderne drøftes relevante uddannelsespolitiske temaer og aktuelle problemstillinger, samt hvordan det
enkelte bestyrelsesmedlemmer arbejder for at sikre fokus på de opstillede pejlemærker i bestyrelsesarbejdet.
KKR Syddanmark vil desuden sikre, at relevante drøftelser og beslutninger fra møder i KKR når ud til alle
relevante bestyrelsesmedlemmer. Der er her tale om både snævre uddannelsespolitiske drøftelser og bredere drøftelser på eksempelvis vækst- og beskæftigelsesområdet med relevans for bestyrelsesarbejdet. Samtidig forventes det, at KKR udpegede inddrager KKR i drøftelser og overvejelser i bestyrelsesarbejdet med
særlig fælleskommunal interesse.
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KKR Syddanmarks overordnede pejlemærker

Uddannelsespolitiske beslutninger tænkes bredt i forhold til fremtidens velfærdssamfund
Sikre kvalificeret arbejdskraft til både private virksomheder og offentlige arbejdspladser
Sikre en decentral uddannelsesstruktur
De nyuddannede skal arbejde vidensbaseret
KKR Syddanmarks pejlemærker for vekseluddannelserne

Et fælles ansvar for uddannelsernes kvalitet
Mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis
De studerende opnår viden om, hvad det vil sige at arbejde i en kommune
De studerende opnår tværfaglige og tværsektorielle kompetencer, herunder kommunikative
De studerende arbejder med borgeren som aktiv medskabende af velfærden
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Handlingsplan for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet
Baggrund
Den 13. juni 2016 vedtog KKR Syddanmark en strategi for bestyrelsesområdet for uddannelsesområdet i region Syddanmark. Det
overordnede formål med strategien er, at KKR Syddanmark får øget indflydelse på de uddannelsespolitiske spørgsmål, så der sikres
tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer på tværs af kommunerne i KKR Syddanmark. Strategien indeholder konkrete
politiske pejlemærker, der skal sikre et tydeligt kommunalpolitisk præg på de strategiske beslutninger, og at der sikres kontinuitet i
interessevaretagelsen over tid på tværs af uddannelsesinstitutionerne.
For at kunne føre de kommunalpolitiske pejlemærker ud i livet, stiller strategien forudsætningen, at KKR er repræsenteret i bestyrelserne på 16 udvalgte uddannelsesinstitutioner i region Syddanmark pr. 1. januar 2018. Det drejer sig om:
-

Professionshøjskolerne (2 institutioner)
Erhvervsakademierne (3 institutioner)
Social- og sundhedsskolerne (4 institutioner)
VUC’erne (6 institutioner)
Syddansk Universitet (1 institution)

Formål med handlingsplanen
Nærværende handlingsplan kommer med konkrete handlinger for, hvordan KKR-repræsentation sikres i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, og for hvordan KKR i øvrigt sikrer et tydeligt kommunalpolitisk præg på de strategiske beslutninger i bestyrelserne
fremadrettet.
Der kan være bestyrelser, hvor det viser sig umuligt at få KKR-repræsentation inden 1. januar 2018. Derfor skal det også undersøges, hvilke alternative muligheder KKR har for indflydelse end via KKR-repræsentation i bestyrelserne.
Hvordan sikrer KKR et kommunalpolitisk præg på bestyrelsernes strategiske beslutninger?
På 7 af de i alt 16 skoler udpeger KKR allerede 1 medlem til bestyrelsen. På disse syv skoler er det oplagt, at det KKR-udpegede bestyrelsesmedlem på et kommende bestyrelsesmøde afdækker, hvordan der bedst arbejdes for strategiens politiske pejlemærker.
Blandt de 9 uddannelsesinstitutioner, hvor KKR ikke allerede udpeger bestyrelsesmedlemmer, skal KKR indlede dialog for at få afdækket, hvordan man sikrer KKR-udpegning til bestyrelser, eller hvordan indflydelsen sikres på anden vis. Dialogen indledes enten
af relevante kommunaldirektører eller i enkelte tilfælde af KKR-medlemmer, som sidder i en bestyrelser, men som er udpeget af
andre end KKR.
I dialogen med uddannelsesinstitutionen skal det afdækkes om mulighed for:
-

Vedtægtsændring i bestyrelsen, der sikrer KKR-udpegning fremadrettet.
Strategisk samarbejdsaftale omkring KKR’s strategiske kommunalpolitiske pejlemærker.
Andre muligheder for KKR-præg på de strategiske beslutninger.

I nogle tilfælde udpeger enkelte kommunalbestyrelser medlemmer til bestyrelsen. Er en vedtægtsændring ikke mulig, skal KKR i
stedet indlede dialog med de pågældende kommuner og undersøge, om de vil overdrage udpegningen til KKR eller alternativt
bruge KKR’s opstillede principper (jf. strategien) for udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner.

Handlinger
Nedenfor fremgår forslag til konkrete handlinger. Handleplanen er opdelt i fem faser. Hver handling viser, hvem der er ansvarlig
for, at handlingen udføres og i hvilken periode, forhandlingen forventes foretaget.
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KKR har besluttet, at der skal ligges en særlig indsats i at styrke den uddannelsespolitiske interessevaretagelse på Syddanmarks tre
erhvervsakademier, hvorfor der er indskrevet ekstra handlinger med henblik på dette.

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Fase 1: Udarbejdelse og vedtagelse af strategi for
bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet

10. september 2015-

KKR Syddanmark

Fase 2: Tilrettelæggelse af fase 3 – mødeaftaler, research

Efterår 2016

13. juni 2016
Tovholdere
Formand for kredsen af
kommunaldirektører
KKR sekretariatet

Fase 3: Dialog med uddannelsesinstitutioner og kommuner
omkring KKR’s bestyrelsesstrategi

Efterår 2016- forår
2017

Kommunaldirektører

Fase 4: Opfølgning på møder

Februar 2017 –
september 2017

KKR sekretariatet

Fase 5: Ikrafttrædelse af ny strategi

1. januar 2018 –

KKR
KKR-udpegede
bestyrelsesmedlemmer
KKR Sekretariatet

Fase 2: Tilrettelæggelse af fase 3 – mødeaftaler, research
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

KKR udpeger to
tovholdere fra kredsen
af
kommunaldirektører

Tovholderne skal i samarbejde med KKR Sekretariatet
sikre en sammenhængskraft i arbejdet med at sikre
KKR-repræsentation i de syddanske uddannelsesinstitutioners bestyrelser.

13.
september
2016

KKR Syddanmark

Tovholderne skal deltage i opsøgende møder med de
uddannelsesinstitutioner, hvor KKR endnu ikke udpeger medlemmer til bestyrelsen. I visse sammenhænge
kan tovholderne dog vurdere, at det giver mest mening, at en lokal kommunaldirektør deltager i mødet
med uddannelsesinstitutionen

2

Dato: 12.8.2016
Sags ID: PRJ-2015-00009
E-mail: sibo@kl.dk

Tryk af folder med
strategi

KKR’s strategi for bestyrelsesarbejde opsættes grafisk
og trykkes i en indbydende folder. Folderen skal dels
bruges som informationsmateriale ifm. dialogmøderne
med skolerne dels som informationsmateriale til
fremtidige KKR-medlemmer og KKR-udpegede
bestyrelsesmedlemmer.

Oktober 2016

KKR sekretariatet

Koordinerngsmøde
med tovholdere

De to tovholdere og formanden for kredsen af
kommunaldirektører holder et møde, hvor taktik for
møder med uddannelsesinstitutioner aftales.

Oktober 2016

Formand for kredsen af
kommunaldirektører
Tovholdere

På mødet besluttes det, hvilken kommunaldirektør,
der skal deltage i det enkelte møde – enten en
tovholder eller en fra skolens geografiske område.

KKR sekretariatet

Samtidig aftales det, hvilken indgang til institutionen,
der skal benyttes: direktionen, bestyrelsen eller
bestyrelsesformanden.
Mødeplanlægning

Der arrangeres mødedatoer mellem bestyrelsen,
bestyrelsesformand eller direktion og relevant
kommunaldirektør.

Oktober 2016

KKR sekretariatet

Fase 3 Dialog med uddannelsesinstitutioner, kommuner og bestyrelser
Erhvervsakademierne
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Formandsskabet for
erhvervsakademierne
drøfter strategien

KKR-medlem Jørn Pedersen, som er bestyrelsesformand for IBA, vil
på et kommende fællesmøde for formandsskabet på de tre
erhvervsakademier fremlægge strategien og tage op, hvordan KKR’s
uddannelsespolitiske interessevaretagelse bedst styrkes.

Efterår
2016

KKRmedlem
Jørn
Pedersen

KL undersøger
lovgivning om
kommunal
repræsentation i
bestyrelserne

En lovændring har medført, at der ikke længere er kommunal
repræsentation i erhvervsakademiernes bestyrelser .KL bliver bedt
om at undersøge mulighederne for eventuel lovændring, så
lovgivning sikrer fælleskommunale intersser.

Efterår
2016

KKR
sekretariat
et

Dialogmøde med
Erhvervsakademiet
Lillebælt (EAL)

KKR er ikke repræsenteret i EAL’s bestyrelse.

Efterår
2016-Forår
2017

Det foreslåes, at der arrangeres arrangeres et eller flere dialogmøder
mellem EAL og relevant kommunaldirektør. Mødet afholdes med
henblik på at aftale konkrete tiltag for at styrke KKR’s
uddanelsespolitiske interessevaretagelse, herunder f.eks.
vedtægtsændringer, brug af KKR’s udpegningsprincipper eller en
strategisk samarbejdsaftale.

KL

Kommunal
direktør
KKR
sekretariat
et
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Dialogmøde med
Erhvrvsakademi
Sydvest (EASV)

KKR er ikke repræsenteret i EASV’s bestyrelse.

Drøftelse af strategi i
Erhvervsakademi
Kolding (IBC)s
bestyrelse

KKR udpeger et allerede et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem er pt.
bestyrelsesformand.

Kommunal
direktør

Det foreslåes, at der arrangeres arrangeres et eller flere dialogmøder
mellem EASV og relevant kommunaldirektør. Mødet afholdes med
henblik på at aftale konkrete tiltag for at styrke KKR’s
uddanelsespolitiske interessevaretagelse, herunder f.eks.
vedtægtsændringer, brug af KKR’s udpegningsprincipper eller en
strategisk samarbejdsaftale.

KKR
sekretariat
et

KKRmedlem
Jørn
Pedersen

Det foreslås, at Jørn Pedersen på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016
fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter,
hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker
fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

Jørn
Pedersen

Professionshøjskolerne
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Drøftelse af strategi i
University College Syd
(UCSYD)s bestyrelse

KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem Thomas Andresen
sidder pt. i UCSyds’s bestyrelse.

Eftårår
2016

KKRmedlem
Thomas
Andresen

Drøftelse af strategi i
University College
Lillebælt (UCL)s
bestyreles

KKR udpeger et bestyrelsesmedlem, jf. UCLs vedtægter. KKRnæstformand Jacob Bjerregaard sidder pt. i UCL’s bestyrelse.

Eftårår
2016

KKRnæstforma
nd Jacob
Bjerregaar
d

KKR’s udpegning til
UCL’s
uddannelsesudvalg
ændres til
admnistrative
udpegniner

KKR-Syddanmark udpeger medlemmer til 4 af UCL’s uddannelsesudvalg. Fremadrettet skal KKR foretage administrative udpegninger,
fremfor politiske, jf. strategien.

Efterår
2016

KKR
Sekretariat
et

Det foreslås, at Thomas Andresen på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

Det foreslås, at Jacob Bjerregaard på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

UCL’s direktion underrettes om dette.
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Syddansk Universitet
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Dialog med Syddansk
Universitet (SDU)

KKR Syddanmark har ikke repræsentation i SDU’s bestyrelse. I SDU’s
repræsentantskab, som er med til at udpege bestyrelsesmedlemmer
sidder 5 fra KKR-Syddanmark. Borgmestrene fra Kolding, Sønderborg,
Esbjerg, Odense og Slagelse.

Efterår
2016 –
forår 2017

1-2
kommunal
direktører

Det foreslås, at der indledes et eller flere dialogmøder mellem SDU’s
direktion og 1-2 relevante kommunaldirektører. Mødet skal afholdes
med henblik på at aftale konkrete tiltag for at styrke KKR’s
uddanelsespolitiske interessevaretagelse, herunder f.eks.
vedtægtsændringer, brug af KKR’s udpegningsprincipper eller en
strategisk samarbejdsaftale.
Indgangsvinklen til dialog kan være de fem KKR-medlemmer, som er
medlem af SDU’s repræsentantskab.

SOSU-skolerne
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Dialog med Social- og
Sundhedsskolen
Esbjerg om eventuelle
vedtægtsændringer

KKR-udpeger ikke et medlem til bestyrelsen. KKR-medlem Johnny
Søttrup sidder dog pt. i bestyrelsen, udpeget af
kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen
Kommune (de fem kommuner udpeger 2 medlemmer).

Efterår
2016 –
Forår 2017

KKRmedlem
Johnny
Søttrup

Evt. dialog med
Billund, Esbjerg, Fanø,
Vardne og Vejen
Kommune om brug af
KKR’s
udpegningsprincipper

Dialog med SOSU
Fredericia-VejleHorsens
Evt. dialog med
Fredericia, Vejle og
Kolding Kommune om
brug af KKR’s
udpegningsprincipper

Det foreslås, at Johnny Støttrup på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til at, bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

Kommunal
direktør

Det foreslås,at 1 relevant kommunaldirektør afholder møde med
institutionen for at undersøge mulighed for vedtægtsændring.
Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at de
fem kommunalbestyrelser fremadrettet udpeger efter KKR’s
principper.Dialogen sker gennem de fem byers kommunaldirektører.
KKR er ikke repræsenteret i bestyrelsen. Kommunalbestyrelserne i
Fredericia, Vejle og Kolding Kommune udpeger et medlem i forening.
Det foreslås, at der arrangeres et møde mellem 1 relevant
kommunaldirektør og uddannelsesinstitutionen. På mødet orienteres
om den nye strategi, og de forskellige muligeder for KKR’s
uddannelsespolitiske interessevaretagelse afdækkes. Mulighed for
vedtægtsændring skal undersøges.

Efterår
2016 –
Forår 2017

Kommunal
direktør
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Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at de tre
kommunalbestyrelser fremadrettet udpeger efter KKR’s principper.
Dialogen sker gennem de tre byers kommunaldirektører.
Dialog med Social- og
Sundhedsskolen Syd,
Aabenraa

Evt. dialog med
Fredericia, Vejle og
Kolding Kommune om
brug af KKR’s
udpegningsprincipper

Social- og
Sundhedsskolen Fyn

KKR Syddanmark er ikke repræsenteret i bestyrelsen. Aabenraas
kommunalbestyrelse udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
Det foreslås, at der arrangeres et møde mellem 1 relevant
kommunaldirektor og uddannelsesinstitutionen. På mødet orienteres
om den nye strategi, og de forskellige muligeder for KKR’s
uddannelsespolitiske interessevaretagelse afdækkes. Mulighed for
vedtægtsændring, skal undersøges.

Efterår
2016 –
forår 2017

Kommunal
direktør

Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at
kommunalbestyrelsen i Aabenraa fremadrettet udpeger efter KKR’s
principper. Dialogen sker gennem Aabensraas kommunaldirektør.
KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem Anne Møllegaard
Mortensen er pt. bestyrelsesmedlem.

KKRmedlem
Anne
Møllegaard
Mortensen

Det foreslås, at Anne Møllegaard Mortensen på et bestyrelsesmøde i
efteråret 2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens
pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til
KKR via sekretariatet.

VUC’erne
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Drøftelse af strategi i
VUC Syds bestyrelse

KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem Hans Peter Geil er
pt. CUC Syds bestyrelsesformand.

Efterår
2016

KKR-medlem Hans
Peter Geil

Efterår
2016

KKR sekretariatet

Efterår
2016

KKR-medlem Steen
Møller

Det foreslås, at Hans Peter Geil på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.
KKR’s udpegning til
VUC Syds
uddannelsesudvalg
ændres til
admnistrative
udpegniner

KKR-Syddanmark udpeger et medlem til VUC Syds Uddannelsesudvalg. Fremadrettet skal KKR foretage administrative udpegninger,
fremfor politiske, jf. strategien.

Drøftelse af strategi i
HF & VUC Fyns
bestyrelse

KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem Steen Møller er pt.
HF og VUC Fyns bestyrelsesformand.

VUC Syds direktion underrettes om dette.

Det foreslås, at Steen Møller på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016
fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter,
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hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker
fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.
Dialog med VUC Vest,
Esbjerg

KKR er ikke repræseneret i betsyrelsen. Ifølge VUC Vests vedtægter
udpeger kommunalbestyrelserne i skolens geografiske område et
medlem i forening.

Efterår
2016

Kommunal
direktør

Efterår
2016

KKRmedlem
Arne
Sigtenbjerg
aard

Det foreslås, at der arrangeres et møde mellem 1 relevant
kommunaldirektør og uddannelsesinstitutionen. På mødet orienteres
om den nye strategi, og de forskellige muligeder for KKR’s
uddannelsespolitiske interessevaretagelse afdækkes. Mulighed for
vedtægtsændring skal undersøges.
Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at
områdets kommunalbestyrelser fremadrettet udpeger efter KKR’s
principper. Dialogen sker gennem kommunernes
kommunaldirektører.
Dialog med Campus
Vejle

KKR udpeger ikke et bestyrelsesmedlem. KKR-medlem Arne
Sigtenbjerggaard sidder dog pt. i bestyrelsen, udpeget af
kommunalbestyrelseren i Vejle.
Det foreslås, at Arne Sigtenbjerggaard på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen
drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR
via sekretariatet.

Kommunal
direktør

Det foreslås, at en relevant kommunaldirektør holder møde med
Campus Vejle. På mødet orienteres om den nye strategi, og de
forskellige muligeder for KKR’s uddannelsespolitiske
interessevaretagelse afdækkes. Mulighed for vedtægtsændring skal
undersøges.
Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at
kommunalbestyrelsen i Vejle fremadrettet udpeger efter KKR’s
principper. Dialogen sker gennem Vejles kommunaldirektør.
Dialog med Kolding HF
& VUC

KKR udpeger ikke til bestyrelsen. Kolding Kommune udpeger et
medlem til bestyrelsen, og har udpeget KKR-medlem Christian Haugk.
Det foreslås, at Christian Haugk på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

Efterår
2016

KKRmedlem
Christian
Haugk
Kommunal
direktør

Det foreslås, at en relevant kommunaldirektør holder møde med
Kolding HF og VUC. På mødet orienteres om den nye strategi, og de
forskellige muligeder for KKR’s uddannelsespolitiske
interessevaretagelse afdækkes. Mulighed for vedtægtsændring skal
undersøges.
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Er en vedtægtsændring ikke mulig, arbejdes der herefter på, at
kommunalbestyrelsen i Kolding fremadrettet udpeger efter KKR’s
principper. Dialogen sker gennem Koldings kommunaldirektør.
Drøftelse af strategi i
International Business
Colleges (IBC)
bestyrelse

KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR-næstformand Jacob
Bjerregaard er udpeget.

Efterår
2016

Det foreslås, at Jacob Bjerregaard på et bestyrelsesmøde i efteråret
2016 fremlægger KKR’s strategi og lægger op til, at bestyrelsen drøfter, hvordan man i bestyrelsen kan arbejde for strategiens pejlemærker fremadrettet. Efterfølgende gives en tilbagemelding til KKR via sekretariatet.

KKRnsætforma
nd Jacob
Bjerregaar
d

Fase 3: Opfølgning og status
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Status på dialogen med
den enkelte
uddannelsesinstitution

KKR Sekretariatet sørger for løbende et følge op på, hvad
status er op at opnå KKR-repræsentation i bestyrelser ne
såvel som på øvrige tiltag for den fælles kommunalpolitisk
indfyldelse på skolens strategiske beslutninger.

Efterår 2016
– Forår 2017

KKR
sekretariatet

Dagsordenpunkt på KKRmøde i februar

På KKR’s møde i februar får KKR en orientering om status
på hvordan arbejdet går.

Februar 2017

Dagordenpunkt på KKR
møde i juni

På KKR’s møde i maj får KKR en orientering om status.
KKR drøfter desuden om yderligere tiltag er nødvendige
for at komme i mål med målsætningen om
repræsentation i alle bestyrelser pr. 1/1. 2018.

Juni 2017

Dagsordenpunkt på KKRmøde i september

På KKRs sidste møde inden kommunalvalg får KKR en
foreløbig sidste orientering om status. Alle aftaler skulle
på dette tidspunkt gerne være på plads.

September
2017

Fase 4: Ikrafttrædelse
Handling

Beskrivelse

Periode

Ansvarlige

Udpegning af
bestyrelsesmedlemmer

KKR Syddanmark udpeger politikere som
bestyrelsesmedlemmer efter principperne for udpegning
af repræsentanterne til bestyrelser på
uddannelsesinstitutioner.

Første
kvartal af
2018

KKR Syddanmark

Udpegning til
uddannelsesudvalg

KKR Syddanmark foretager administrative udpegelser til
udannelsesudvalg.

Første
kvartal af
2018

KKR Syddanmark
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Møder med kommuner
om politisk bistand i
bestyrelsesarbejdet

Efter KKR og evt. andre har udpeget
bestyrelsesmedlemmer efter KKR’s udpegningsprincipper,
orienterer kommunaldirektører de kommuner, som har
KKR-udpegede kommunalpolitikere i bestyrelser om, at
der skal ydes politisk bistand fra den kommunale
forvaltning.

Forår 2017

Kommunaldirekt
ører
KKR
sekretariatet

De kommunale embedsmænd, som skal yde bistanden, er
altid velkomne til at kontakte KKR sekretariatet.
Fælles møde for KKRudpegede
bestyrelsesmedlemmer

Relevante uddannelsespolitiske teamer og aktuelle
problemstillinger drøftes på disse møder. Samtidig har
møderne til formål, at KKR-udpegede
bestyrelsesmedlemmer kan idé- og erfaringsudveksle,
hvordan man som bestyrelsesmedlem arbejder for at
sikre fokus på de opstillede pejlemærker i
bestyrelsesarbejdet.

2 gange
årligt

KKR
Sekeretariatet

Løbende

KKR
sekretariatet

Møderne afholdes 2 gange året og faciliteres af KKR
Sekretariatet.
Vidensdeling mellem KKR
Syddanmark og de KKRudpegede
bestyrelsesmedlemmer

For at sikre en kontinuitet af de fælleskommunale
interesser over tid og på tværs af bestyrelser sørger KKR
sekreatariatet for at holde alle relevante
bestyrelsesmedlemmer løbende opdateret om relevante
KKR-drøftelser og -beslutninger. Det kan både være
snævre uddannelsespolitiske drøftelser og bredere
drøftelser på ekesempelvis vækst- og
beskæftigelsesområdet.

KKR-udpegede
bestyrelsesmedl
emmer

Samtidig forpligtiger de udpegede bestyrelsesmedlemmer
sig til at inddrage KKR i drøftelser og overvejelser i
bestyrelsesarbejde, der har særlig fælleskommunal
interesse.
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Socialtilsyn Syd status 2015 og finansiering 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017
Socialtilsyn Syd

Finansieringsmodel for Socialtilsynene
Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at
Socialtilsyn Syd har den nødvendige kapacitet til at indfri formålet med lov
om socialtilsyn. Derfor er det tilsvarende kommunalbestyrelsen i FaaborgMidtfyn Kommune, som ved den årlige budgetlægning beslutter hvilket
budget Socialtilsyn Syd skal råde over for at kunne tilvejebringe den
nødvendige tilsynskapacitet.
For at varetage dette ansvar på betryggende vis, og for at understøtte
ensartethed på landsplan og samtidig sikre, at den finansiering som
Faaborg-Midtfyn vil opkræve i hovedsagen svarer den til DUTkompensation der er aftalt, har styregruppen for socialtilsynene godkendt
en fælles beregningsmodel som grundlag for hvert enkelt tilsyns
finansieringsbehov.
Modellens beregning ligger til grund for opgørelsen af det enkelte tilsyns
finansieringsbehov og dermed takstberegningerne. Beregningen tager
udgangspunkt i antallet af tilbud der skal føres tilsyn med, sammenholdt
med det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse en række kerneopgaver i
sammenhæng med tilsynene. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer
fra DUT-forhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Styregruppen med
repræsentanter fra KL, Socialstyrelsen samt forvaltningscheferne i de 5
tilsynskommuner har foretaget mindre justeringer i et modellen først i
forhold til 2016 og nu i forhold til 2017.
Modellen er overvejende en taksametermodel, hvor antallet af tilbud og
plejefamilier, der skal føres tilsyn med fastlægger hvor stort
finansieringsbehov det enkelte tilsyn har – og dermed hvor stort et budget
man kan råde over. For Socialtilsyn Syd er det ca. 70% af budgettet, som
reguleres direkte ud fra hvor mange tilsyn der skal gennemføres. Til
sammenligning kan det bemærkes, at for de regionale børnehuse er det
40% af budgettet, som er direkte afhængig af antallet af sager, som det
enkelte børnehus behandler. Modellen indeholder en mindre del
rammefinansiering dels i fht. lokalt betingede omkostninger og dels til
håndtering af fælles faglige forhold som f.eks whistleblowerordningen.
Disse budgetandele ændrer sig kun, hvis der enten lokalt eller i fællesskab
blandt tilsynene træffes beslutning herom.
Socialtilsynene har fokus på løbende at tilpasse sine omkostninger til de
opgaver, der skal løses. Samtidig har de fem socialtilsyn fokus på, at de
forventninger der var og er til socialtilsynene i forlængelse af

Lindevej 5A
Bygning 6 & 7
5750 Ringe
Tlf. 7253 1900
socialtilsynsyd@fmk.dk
www.socialtilsynsyd.dk
03-05-2016

tilsynsreformen skal indfries. Socialtilsyn Syd har i april 2016, med
udgangspunkt i den justerede finansieringsmodel, opgjort sit
finansieringsbehov og de deraf afledte takster for 2017. Dette notat vil –
sammen med evt. kommentarer der måtte komme hertil fra KKR i
Syddanmark – indgå i Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelses
budgetbehandling for 2017.
Finansieringsbehov i alt for Socialtilsyn Syd 2017
Socialtilsyn Syds samlede budget for 2017 tager udgangspunkt i følgende
forudsætninger om antal tilbud og plejefamilier:
Antal tilbud og
plejefamilier
Antal tilbud (voksen)
Antal tilbud (børn og
unge)
Total – tilbud
Antal plejefamilier

2014
360

2015
375

2016
264

2017
313

121
481
2032

115
490
1850

196
460
1636

166
479
1527

Sammen med modellens mange andre forudsætninger og Socialtilsyn
Syds lokale driftsudgifter for 2017 – som er er justeret på baggrund af de
faktiske udgifter/mønstre i 2015, og fratrukket den andel af faste udgifter
som salg af konsulentydelser skal medfinansiere - er det samlede
udgiftsbehov 51,5 mio.
Hertil skal særligt i 2017 lægges et finansieringsbehov på 300.000 til
implementering af den justerede kvalitetsmodel som følge af
socialtilsynenes overtagelse af tilsyn med alkoholbehandlingssteder pr.
1/1-2016. Beløbet er Socialtilsyn Syds omkostningsandel af de 1,5 mio.
som alle 98 kommuner allerede er DUT-kompenseret for, som en
efterregulering vedr. 2015 i lov og cirkulæreprogram 2016. Hertil bør
nævnes, at mens kommunernes DUT-kompensation fra 2016 og frem
vedrører den løbende takstbetaling for tilsyn med alkoholtilbud, som der
ikke hidtil har været ført et sådan tilsyn overfor, er kompensationen for
2015 implementeringsomkostninger hos socialtilsynene, som fordeles til
alle kommuner. Herefter må hvert socialtilsyn selv via takstjusteringer
tilvejebringe disse midler.
Endelig er finansieringsbehovet for 2017 påvirket af en overførsel/indtægt
på 400.000 som følge af at Socialtilsyn Syds samlede regnskab for 2014
og 2015 udviser et overskud på dette beløb.

Socialtilsyn Syds samlede finansierringsbehov i 2017 er følgende:
Finansiering i mio. kr.
Finansieringsbehov – incl.
DUT vedr. §141-tilsyn og
overførsel fra 2014/15

2014

53,1

2015

2017

2016

48,5

52,5

51,4

Opgjort i forhold til tilsynsopgavernes omfang er finansierringsbehovet
fordelt mellem tilbudsområdets takster og den objektive finansiering fra
kommunerne på følgende måde:
Indtægter i mio. kr.
Objektiv finansiering
- plejefamilieområdet
Takster
- tilbudsområdet
Indtægter i alt

2014

2015

2016

2017

-29,8

-25,3

-28,1

-26,7

-23,3

-23,2

-24,4

-24,7

-53,1

-48,5

-52,5

-51,4

Takster
Det samlede finansieringsbehov til tilsyn med tilbudsområdet på 24.7 mio.
indeholder skønnede indtægter på i alt ca. 1,7 mio. som vedrører betaling
for nygodkendelser at tilbud, væsentlige ændringer i tilbuds
godkendelsesgrundlag, skærpet tilsyn, og særligt ressourcekrævende
tilsyn – j.fr. tilsynsbekendtgørelsens § 19,4 og 19,5. Den direkte
fakturering af disse særlige aktiviteter sikrer, at de ressourcer der benyttes
hertil, ikke fragår den tilsynsopgave, som finansieres via grundtaksterne.
Tilbuddenes takster skal beregnes indenfor 4 kategorier. Det er en del af
den fælles finansierings- og takstmodel, at fordelingen sker med en
vægtning på 1, 1,2, 2 og 3 mellem de 4 størrelseskategorier af tilbud.
Til dækning af et finansieringsbehov på i alt 23,0 mio. blandt 479 tilbud,
opkræver Socialtilsyn Syd følgende:
Takstkategori
1-7 pladser
8-24 pladser
25-49 pladser
50+ pladser
Ændring i taksten
Ændring i taksten
Ændring i taksten

Tilsyn med døgntilbud
2017
2014
2015
2016
34.218 31.513 32.041 31.576
41.062 37.815 38.450 37.891
68.436 63.025 64.083 63.152
102.654 94.538 96.124 94.728
Fald på 8 %
Stigning på 2 %
Fald på 1,5%

Den samlede takst for 2017 for hvert tilbud opkræves i januar 2017.

Taksten for nygodkendelser af tilbud falder med 0,5 % og taksten for
væsentlig ændringer i tilbuds godkendelsesgrundlag stiger med 0,6 %. 1
Den gennemsnitlige timepris for tillægsydelser efter § 19 stk.4 og 5 er
uændret i fht. 2016, 497 kr.
Som en perspektivering af det samlede takstniveau, kan det nævnes, at
den samlede omsætning på tilbud som Socialtilsyn Syd fører tilsyn med
udgør skønsmæssigt ca. 6 mia. kr. Før tilsynsreformens ikrafttræden
indeholdt takstbestemmelserne i rammeaftalen for Syddanmark, at
tilbuddenes driftsherrekommuner opkrævede 0,5% af tilbuddets
omsætning til dækning af tilsynsopgaven med tilbuddet. Var denne
finansierringsmodel blevet videreført, ville Socialtilsyn Syd have opkrævet i
alt 30 mio. i stedet for de nuværende 24,7 mio. for at føre tilsyn på
tilbudsområdet.

1

Er ikke medtaget af overskuelighedshensyn, men vil fremgå af det fulde takstblad til kommunalbestyrelsens
beslutning.

Objektiv finansiering
Fordelingen af det samlede finansieringsbehov for plejefamilieområdet
sker efter kommunernes andel af 0-17 årige (oplysninger hentet hos
Danmarks Statistik marts 2016). Modsat tilbudsområdet dækker den
samlede opkrævning på plejefamilieområdet også nygodkendelser og
grundkurser, sagsbehandling af væsentlige ændringer i
godkendelsesgrundlag, særligt ressourcekrævende tilsyn, samt skærpet
tilsyn.
Til dækning af et finansieringsbehov på 26,7 mio. til at føre tilsyn med
plejefamilier opkræver Socialtilsyn Syd følgende:
Objektiv finansiering –
Kommuner
Assens
Kerteminde
Langeland
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø
Billund
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Haderslev
Kolding
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa
Frederiksberg
Total
Ændring i udgiften
Ændring i udgiften

2014
1.031.419
573.199
225.439
947.614
722.174
747.700
4.379.240
1.344.053
115.092
680.158
2.714.309
65.170
1.235.851
1.355.460
2.256.540
1.806.000
900.628
1.274.252
1.131.376
2.853.232
1.438.814
2.023.421

2015
883.646
490.837
190.810
816.214
615.502
639.663
3.814.312
1.154.463
93.573
586.391
2.348.137
58.619
1.069.108
1.157.136
1.979.588
1.544.895
770.962
1.090.398
969.396
2.473.792
1.240.015
1.777.689

2016
956.149
528.076
204.374
885.949
667.492
699.261
4.184.760
1.247.316
100.550
626.770
2.561.448
63.539
1.163.907
1.252.338
2.173.988
1.656.283
820.772
1.183.340
1.047.091
2.710.470
1.339.460
1.985.881

2017
905.286
501.071
194.612
841.616
637.935
671.083
3.988.553
1.199.985
96.316
602.286
2.440.727
60.249
1.106.380
1.198.526
2.086.944
1.563.566
779.803
1.122.849
1.001.621
2.596.771
1.273.785
1.904.007

29.821.143 25.765.146 28.059.215 26.774.510
Fald på 14 %
Stigning på 8 %
Fald på 4,6 %

Hver kommunes bidrag til den objektive finansiering opkræves i januar
2017.

Socialtilsyn Syd – intern budgetfordeling
Det samlede finansieringsbehov på 51,4 mio. forventes forbrugt ud fra
følgende overordnede budgetterede udgiftsfordeling:

UDGIFTER

2016

2017

Lønninger, objektiv finansiering plejefamilier
Lønninger, tilbudsområdet
Lønninger, staben
Øvrige personaleomkostninger
Bygninger/IT
Andre aktivitetsomkostninger
Mindreforbrug 2014/15
Budgetteret overskud/underskud
Overhead
UDGIFTER I ALT

19.300.000
16.900.000
6.200.000
2.400.000
4.100.000
1.300.000
0
-118.750
2.500.000
52.581.250

19.200.000
18.200.000
5.800.000
2.400.000
2.800.000
1.200.000
-400.000
40.070
2.200.000
51.440.070

2

Socialtilsyn Syd har desuden budgetteret med indtægter i 2017 på i alt 1,5
mio. fra salg af konsulentydelser – j.fr. mulighederne i tilsynslovens § 3.
Således er Socialtilsyn Syds samlede driftsbudget tilsvarende større.
Herunder er det sikret, at Socialtilsyn Syds omkostninger til lokaler,
administration og overhead indregnes som omkostninger i fht. Socialtilsyn
Syds salg af konsulentydelser svarende til disses andel af det samlede
budget.
Perspektiver for de kommende års finansieringsbehov
Både i 2018 og 2019 vil Socialtilsyn Syd indarbejde en effektivisering på 1
pct. årligt – svarende til det omprioriteringsbidrag som kommunerne er
underlagt de 2 år.

Peter Bjerregaard Andersen
Tilsynschef

2

Alle beløb er opgjort i 2016 priser og der vil ske fremskrivning ift gældende regler.
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To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på
uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent samt pædagogisk assistent

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.
Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om:
1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til at
tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en
frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer, jf.
pkt. 7, med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere.
2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen samlet set 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommuner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner
og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov
for at supplere egen kvote.
3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.
4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikuddannelse.
Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret
2018 drøfte en fremtidige, flerårige dimensionering af uddannelserne.
Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er
et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende behov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende
opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sundhedsassistenter.
Efter ønske fra parterne opdeles social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar
2017 i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og socialog sundhedsassistent. Ændringen til to uddannelser sker for at skabe en mere tydelig faglig profil for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er vigtigt for at sikre, at uddannelserne afspejler udviklingen i særligt
den kommunale opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Hidtil har uddannelsen til social- og sundhedshjælper været en forudsætning for videreuddan-
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nelse til social- og sundhedsassistent. Med den nye opdelte uddannelsesstruktur
bliver det muligt at starte direkte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent
uden forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper.
Af hensyn til at undgå dobbeltuddannelse i den ny uddannelsesstruktur ligger det
til grund for uddannelsesomlægningen, at hovedparten af eleverne på uddannelsen
til social- og sundhedsassistent fremover starter direkte på denne uddannelse uden
forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper ikke længere fuldt ud betragtes som en del af
uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvormed uddannelsen til hjælper
fremover kun vil give delvis merit. Det har været en forudsætning for opdelingen
af social- og sundhedsuddannelsen, at opdelingen ikke medfører merudgifter til
undervisning for staten.
5. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er derfor enige om, at udviklingen i antallet af social- og sundhedshjælpere på uddannelsen til social- og sundhedsassistent følges. Parterne er indstillet på, at antallet af merituger og undervisningsuger skal justeres, hvis det er nødvendigt af hensyn til de økonomiske forudsætninger for uddannelsesomlægningen.
Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på
hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at
gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt. Derfor er det med trepartsaftalen
blevet besluttet, at der etableres dimensionering fra anden del af grundforløbet på
en række uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og
mulighed for at få en praktikplads under hensyn til det fremtidige arbejdskraftbehov.
6. Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet
på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018. Herefter træffes beslutning om adgangsbegrænsning årligt af ministeren for børn, undervisning
og ligestilling efter høring af REU.
Social- og sundhedshjælpere er primært ansat på det offentlige arbejdsmarked,
men der er en tendens til, at flere finder arbejde på det private arbejdsmarked.
7. Der igangsættes på den baggrund et samarbejde mellem KL, Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og social- og sundhedsskolerne, der skal udvikle tiltag til at få flere private arbejdsgivere på området
til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det forudsætter, at
flere private arbejdsgivere godkendes som praktiksteder, og at flere private
uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg. Inden aftaleperiodens udløb følges der op på dette arbejde.
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8. Ved kommunal udlicitering af velfærdsopgaver på områder, hvor social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller pædagogiske assistenter
er beskæftiget, medregnes antallet af praktikpladser tilvejebragt ved den private tjenesteudbyders varetagelse af den kommunale opgave i den pågældende
kommunes dimensioneringskvote. Det skyldes, at dimensioneringen ikke skal
have indflydelse på, hvorvidt kommunerne vælger at løse opgaven selv eller
udlicitere den.
Det aftalte dimensioneringsniveau på uddannelserne indebærer mere konkret, at:
9. Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end
minimumsdimensioneringen tilsiger.
10. KKR og regionerne fordeler den fastlagte minimumsdimensionering regionalt
og mellem regioner og kommuner. Den enkelte region og kommune forpligtes
på egen kvote.
11. Kommuner og regioner indmelder den interne fordeling af praktikpladser for
det efterfølgende år i marts måned til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling. Kommuner og regioner forpligtes til at opslå praktikpladser på
praktikpladsen.dk.
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Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedrørende ny
fordelingsnøgle for sosu-assistentuddannelsen

Anne-Dorthe Sørensen

Danske Regioner og KL er enige om at styrke uddannelsen af sosuassistentelever til det sammenhængende sundhedsvæsen, og at ansættelsen
af sosu-assistentelever skal afspejle det arbejdsmarked, der uddannes til.
Både kommuner og regioner er interesserede i at der også fremover
uddannes kvalificerede sosu-assistenter til sundhedsvæsnet. Der er derfor
enighed om en omlægning af sosu-assistentuddannelsen, der skal løfte
kompetenceniveauet, og som samlet set skal være udgiftsneutral.

E-mail: ans@regioner.dk

Parterne er enige om, at fordelingen af elevansættelser mellem kommuner
og regioner i højere grad skal afspejle det arbejdsmarked der uddannes til.
Aktuelt er der gennem de senere år sket en udvikling i retning af en
stigende efterspørgsel efter sosu-assistenter i kommunerne og en vigende
efterspørgsel efter sosu-assistenter i regionerne. Danske Regioner og KL er
derfor enige om, at kommunerne fremover ansætter 71 procent af sosuassistenteleverne mens regionerne ansætter de resterende 29 procent.
Omlægningen er dermed udgiftsneutral for regionerne under de
forudsætninger, der ligger til grund for aftalen. For kommunerne indebærer
omlægningen en merudgift. Det skal ses i sammenhæng med en forventet
besparelse som følge af et reduceret optag på sosu-hjælperuddannelsen.
Fordelingen af elevansættelser skal ses i lyset af, at den aktuelle
ansættelsesfordeling af færdiguddannede sosu-assistentelever at 74 procent
er ansat i kommunerne mens 26 procent er ansat i regionerne ifølge KRLD.
Danske Regioner og KL er enige om, at fordelingen af elevansættelserne
revurderes hvert andet år med henblik på, dels at vurdere økonomien ift.
fordelingen af sosu-assistentelever, dels af sikre, at den fortsat afspejler de
færdiguddannede sosu-assistenters ansættelsesforhold og tager højde for
udviklingen i dimensioneringen.

Andreas Brenneche
Tel. 35298191

Baggrund
Danske Regioner og KL er (sammen med FOA) blevet enige om en
gennemgribende omlægning af sosu-uddannelsernes opbygning og indhold
ud fra ønsket om at sikre en styrket uddannelse, der afspejler opgaver,
arbejdstilrettelæggelse og kompetencebehov i det samlede sundhedsvæsen.
Omlægningen indebærer blandt andet
- Opdeling af hjælper- og assistentuddannelsen i to selvstændige
uddannelser
- en assistentuddannelse af omtrent samme varighed som hjælper- og
assistentuddannelsen tilsammen i dag
- en flytning af praktikuger fra regioner til kommuner
Generelle forudsætninger for beregningerne
Der ligger følgende forudsætninger til grund for aftalen:
-

-

-

Der optages 4.700 sosu-assistentelever årligt i 2017 og 2018
Frafaldet på uddannelsen er 12,5 pct.
Der regnes på en elevpopulation efter frafald svarende til 4.112
sosu-assistentelever
Udgifterne til de 4700 sosu-assistenteleverer holdt op mod en førsituation med 4000 sosu-assistentelever
Sosu-assistentuddannelsen har en varighed på 2 år, 10 mdr. og 3
uger. heraf udgør skoleundervisningen 48 uger og praktikken 87
uger
Omlægningen af uddannelsen indebærer et fald i antallet af
regionale praktikuger ift. den gamle model med 10.947 praktikuger
Omlægningen af uddannelsen medfører (samlet for hjælper- og
assistentuddannelsen) et fald i antallet af kommunale praktikuger
med 9.448 uger. Det skal ses i sammenhæng med et forventet
reduceret optag på hjælperuddannelsen.
Udgiften til praktikvejledning er pr. elevuge 1.131 kr.
Der er i beregningerne anvendt aktuelle lønsatser for sosuassistentelever
Der er i beregningerne anvendt aktuelle AUB-refusionssatser

Supplerende pulje på 300 elevpladser
Der er enighed om, at der udover de 4.700 sosu-assistentelever oprettes en
pulje på 300 ekstra elevpladser, som kan oprettes ud over de 4.700, hvis
kommunerne finder det nødvendigt.

Side 2

Side 3

Elevlønudgiften til de ekstra praktikpladser afholdes af den arbejdsgiver,
der ønsker at oprette pladserne. Lønudgiften til 300 elever svarer til 88 mio.
kr. i kommunerne. Udgiften til praktik afholdes af praktikværterne.
Regionerne stiller praktikkapacitet og vejledning til rådighed for de 300
elever. Såfremt alle 300 elever optages og gennemfører, giver det
regionerne en merudgift på 5,8 mio. kr. De 300 praktikpladser fordeles på
regionerne med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen for sundhed.
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NOTAT

KKR Syddanmark SOSU og PAU dimensionering 2017
Dimensionering for uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent og pædagogisk assistent er i 2017 på følgende:

Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Pædagogisk assistent

Kommunal andel
2.200
3.337
700

2.200
4.700
700

KKR Syddanmarks andel af den landsdækkende
dimensionering*
511**
717**

Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Pædagogisk assistent

141

* I dimensioneringen medregnes elever der starter på en EUV1-aftale uden
praktik.
** Hertil kommer en andel af ekstra 300 pladser på social- og
sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne
kvote udmeldes snarest.

KKR Syddanmarks SOSU-dimensionering fordelt på
kommuner***
SOSU-hjælper
(2016-dim)
Middelfart
Assens
FaaborgMidtfyn
Kerteminde
Nyborg
Odense
Svendborg
Nordfyns
Langeland
Ærø
Haderslev
Billund
Sønderborg
Tønder
Esbjerg

16 (53)
18 (61)

SOSUassistent
(2016-dim)
22 (11)
26 (14)

24 (77)
11 (34)
14 (46)
75 (259)
26 (86)
13 (42)
7 (22)
4 (11)
25 (82)
11 (37)
34 (112)
18 (58)
47 (160)

33 (17)
15 (7)
20 (10)
106 (58)
36 (19)
18 (9)
11 (6)
5 (2)
34 (18)
15 (8)
48 (25)
25 (13)
66 (35)
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Fanø
Varde
Vejen
Aabenraa
Fredericia
Kolding
Vejle

2 (4)
22 (72)
18 (60)
26 (86)
21 (70)
36 (122)
43 (147)

2 (1)
31 (16)
26 (14)
37 (19)
30 (16)
49 (27)
62 (33)

Nøglen som er anvendt til fordeling af SOSU-dimensioneringen vægter
demografisk udvikling 50 % og gammel fordelingsnøgle 50 % som besluttet
af KL’s bestyrelse i 2015 (anvendt til fordeling i 2016).

KKR Syddanmarks PAU-dimensionering fordelt på kommuner
****
Assens
4
Billund
3
Esbjerg
14
Fanø
0
Fredericia
6
Faaborg-Midtfyn
6
Haderslev
6
Kerteminde
3
Kolding
12
Langeland
1
Middelfart
4
Nordfyns
3
Nyborg
4
Odense
25
Svendborg
6
Sønderborg
8
Tønder
4
Varde
6
Vejen
5
Vejle
15
Ærø
0
Aabenraa
6
**** Nøglen som er anvendt til fordeling af PAU-dimensioneringen er fordelt
efter 0-5 årige i kommunerne i 2016. Antallet er inklusiv voksenelever (EUV
1-3)
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Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU
uddannelserne

NOTAT

Dimensioneringsudvalgets forslag til lokal proces for
ekstra puljer

Dato: 9. september 2016
Sags ID: SAG-2016-01667
Dok. ID: 2243066

Dimensioneringsudvalgets forslag til lokal proces for
puljen for ekstra SOSU-assistentelever:

E-mail: SIBO@kl.dk
Direkte: 2987 2153

– Hver kommune melder ind til Dimensioneringsudvalget, hvor
mange af de i alt 64 ekstrapladser, den ønsker.
– Såfremt efterspørgslen på ekstra assistentpladser i Syddanmark
samlet set er større end de 64 pladser, og hvis det ikke er muligt
at få ekstra pladser i Syddanmark via en ubrugt kvote i de andre
KKR-områder, skal 64 pladser fordeles efter fordelingsnøglen
50% demografi og 50 % historik gældende for de kommuner,
som har indbudt.
– Såfremt efterspørgslen på ekstra assistentpladser i Syddanmark
samlet set er lig med eller mindre end de 64 pladser, får alle
kommuner det ønskede antal ekstra assistentpladser. De
resterende pladser fra puljen på 64 kan evt. ”afsættes” til en de
fire andre KKR’er, hvis der her viser sig at være en større
efterspørgsel på ekstra assistentpladser. I så fald kræver det, at
den pågældendes KKR’s Region indvilliger i at modtage flere
elever i praktik end den regionale sygehusnøgle tilsiger.
– På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne indstiller
Dimensioneringsudvalget til mødet i november til KKR, hvordan
de 64 ekstra pladser skal fordeles mellem kommunerne i
Syddanmark

KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Dimensioneringsudvalgets forslag til lokal proces for
puljen for ekstra SOSU-hjælperelever:
Den samme proces som ved de ekstra SOSU-assistentpladser.
Dog skal Regionen ikke inddrages, da SOSU-hjælperelever kun
er i praktik i kommunerne.
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