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

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

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat fra møde i KKR Syddanmark den 10.
februar 2016
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Referat fra møde den 10. februar i KKR Syddanmark kan findes via First
Agenda samt på KKR Syddanmarks hjemmeside:
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Syddanmark-den10-februar-2016-id197517/?n=0&section=29800
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 10.
februar 2016.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Opfølgning fra Socialdirektørforum om fokus på takstniveau
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Kredsen af kommunaldirektører bad i efteråret 2015 Socialdirektørforum om
at bidrage til en drøftelse af takstniveau set i lyset af omprioriteringsbidraget og konsekvenser herfor. Socialdirektørforum har derfor på seneste
møde i kredsen af kommunaldirektører fremlagt arbejdet med takstniveau.
KKR Syddanmark fik en kort orientering om økonomiopfølgning på det specialiserede socialområde på sidste møde. Direktør Lise Willer, formand for
Socialdirektørforum, vil følge op på den orientering og gennemgå Socialdirektørforums indsatser.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede tilbagemeldingerne fra Socialdirektørforum på sit møde i maj, og anerkender arbejdet med fokus på faglig udvikling og udviklingen i omkostninger.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter arbejdet med takstniveau med afsæt i direktør Lise Willers oplæg.
Sagsfremstilling
Da kredsen af kommunaldirektører i 2015 drøftede rammeaftale for 2016,
blev økonomien også drøftet. Kommunaldirektørkredsen bad herefter Soci aldirektørforum om at bidrage til en drøftelse af takstniveau set i lyset af omprioriteringsbidraget og konsekvenser heraf. Formålet er at sikre, at der fortsat fastlægges et takstniveau, der sikrer bedst mulig kvalitet til billigst muligt
omkostningsniveau.

./.

Formand for Socialdirektørforum Lise Willer vil i den forbindelse deltage
med oplæg. Se bilag vedrørende styring på økonomien på det specialiserede socialområde samt bilag med beskrivelse af udvikling af udgifter og antallet af borgere 2013-2014.
I Rammeaftale 2016 er det aftalt, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde. Som minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen
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Der udarbejdes i den forbindelse en beskrivelse af udviklingen af udgifter på
det specialiserede socialområde i Syddanmark. Herunder ses der på mulige
årsager til udgiftsudviklingen. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af særligt dyre sager. Derudover er der følgende tiltag:
– Aftale om udviklingen af udgifterne på området
– Opfølgning på belægningsprocenter 2. gange årligt
– Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
– Effekt – metoder der virker
– Effekt og resultatdokumentation
– Videndeling
– Kunderåd
– Indførelse af ydelsespakker.
Kommunerne arbejder i dag, i højere grad end tidligere, på at støtte borgere
i eget hjem. Det har den positive konsekvens, at flere borgere kan blive
hjemme i egen bolig. Det medfører dog også, at tyngden blandt borgere på
eksempelvis botilbud vokser. Derfor opleves der nogle steder en stigning i
udgifterne på botilbud.

2.2.

Rammeaftale 2017 for de specialiserede socialområde
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde
udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes
og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt. Rammeaftalen 2017 er godkendt i Socialdirektørforum den 11. maj, og skal godkendes i KKR Syddanmark den 13. juni 2016. Rammeaftalen 2017 sendes herefter til godkendelse
i de enkelte kommuner og region i Syddanmark, hvor aftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2016.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede Rammeaftale 2017 på sit møde i
maj, og kan anbefale KKR Syddanmark at godkende aftalen.
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Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender Rammeaftalen
2017.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen er bygget op om følgende vision:
Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det
specialiserede socialområde blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi
inddrager borgerne, bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer, og
skaber i videst mulige omfang løsninger i borgerens nærmiljø.
Socialdirektørforum vil de kommende år have fokus på:
– Effekt – metoder der virker
– Videndeling
– Tværsektorielt fokus
– Specialiseringen ud til borgerne
– Velfærdsteknologi
– Samarbejde med civilsamfundet
Ud over de løbende indsatser er der i 2017 særligt opmærksomhed mod følgende indsatser:
Metoder i botilbud, hvor et kursusforløb for ledere og medarbejdere skal
skabe et fundament for en mere videns baseret indsats.
Sammen om velfærd – tværsektoriel kompetenceprojekt, hvor der i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, Region og kommuner arbejdes
med:
– Forståelse af de forskellige sektorer og faggrupper, og arbejde med udgangspunkt i borgernes/patienternes ønsker og behov
– Vejlederne i højere grad opnår viden om forskellige faggrupper og tværsektorielt arbejde
– Via efteruddannelse understøtte og øge kompetencerne til tværfagligt og
tværsektorielt arbejde.
Videndeling om relevante temaer, hvor der iværksættes 1-2 tværkommunale/regionale workshops til at sætte viden i system.
Samarbejde med Sundhedsstrategisk Forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser, samarbejde og sektorovergange optimeres mod en
sammenhængende indsats.
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Styring af udgifter, hvor udvalgte udgiftsområder analyseres, og hvor der er
fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde. Som minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og regionen.
Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i
Syddanmark, hvor der løbende indsamles data vedrørende belægningen på
tilbud. Udnyttelsesgraden af klyngetilbud og tilbud med regional betydning
følges via årlige indberetninger af belægningsprocenter der afviger med 5 %
eller mere.
Sikring af effektiv drift, hvor der er fokus, på at det enkelte tilbud løbende
skal tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning.
Styringsaftalen
Styringsaftalen, som er en del af Rammeaftalen, lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved
kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.
Styringsaftalen beskriver konkret håndtering af lukning af tilbud, oprettelse
af pladser samt ændringer af takster og kapacitet.
Ændringer
I forhold til aftalen fra 2016 er der sket en række ændringer. Ændringerne
kan ses i bilag markeret med gult. Sammenfattende drejer ændringerne sig
om en sikring af at styringsprincipperne fremgår af tilbuds driftsoverenskomst samt håndtering af lukning af regionale tilbud, hvor der er opstået et
underskud. Underskud op til 5 % dækkes i regi af Regionen og underskud
over 5 % finansieres af Regionen via besparelser på andre tilbud.
./.

Rammeaftalen 2017 samt bilagsnotat er vedhæftet.

2.3.

Afrapportering for central udmelding for borgere med
svære spiseforstyrrelser
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Den 2. november 2015 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding for
borgere med svære spiseforstyrrelser.
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Fælleskommunalt socialsekretariat har lavet en afrapportering med afsæt i
besvarede spørgeskemaer fra de 22 syddanske kommuner.
Socialdirektørforum har den 11. maj godkendt afrapporteringen.
Der er følgende godkendelses proces:
– 23. maj 2016: Anbefaling i Kommunaldirektørkredsen
– 13. juni 2016: Godkendelse i KKR Syddanmark
– 15. juni - 1. oktober 2016: Godkendelse i kommunerne
– 15. oktober 2016: Afrapporteringerne sendes til Socialstyrelsen.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede afrapporteringen på sit møde den
23. maj og kan anbefale KKR Syddanmark at godkender afrapporteringen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender afrapporteringen
fra de syddanske kommuner.
Sagsfremstilling
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og videns miljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og
specialundervisningsområde. Det skal ske gennem videns indsamling, faglig
dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. Rammerne for den nationale koordinationsstuktur
er opsat i lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område og forskellige andre love.
./.

Afrapporteringen skal godkendes i KKR Syddanmark den 13. juni og efterfølgende i de syddanske kommuner. Fælleskommunalt Socialsekretariat laver forslag til sagsfremstilling, der kan anvendes ved behandling af afrapporteringen i kommunalbestyrelserne.
Afrapporteringen viser overordnet, at kommunerne kan tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser samt at man besidder den
relevante viden og kompetencer. Dog efterlyses netværk til udveksling af erfaringer og problemstillinger. Netværket forventes oprettet som følge af en
temadag i efteråret 2016. Der er ligeledes igangsat et samarbejde mellem
kommuner og Region omkring sektorovergangen mellem behandling og den
kommunale sociale indsats.

2.4.

Fremtidens kommunestyre
SAG-2016-02762 sbch/bel

SIDE | 8

KKR Syddanmark | 13-06-2016

Baggrund
KL’s formand Martin Damm var i efteråret 2015 rundt i de fem KKR og drøfte
fremtidens kommunestyre. Siden har KL udarbejdet oplægget ”Fremtidens
kommunestyre”.
I efteråret og vinteren vil KL være vært ved tre regionale konferencer om
kommunestyrets udvikling for kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre.
Der lægges på mødet op til, at KKR Syddanmark drøfter tendenser, udfordringer og perspektiver for fremtidens kommunestyre. Borgmester Jørn Pedersen fra KL’s bestyrelse, vil lægge op til drøftelsen
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter kommunestyrets udfordringer,
styrker og udvikling med udgangspunkt i egne erfaringer fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
Sagsfremstilling
KL’s bestyrelse er optaget af fremtidens kommunestyre og af, hvordan KL
gennem debatter og initiativer kan understøtte den videre udvikling. KL og
kommunerne har en vigtig fælles opgave i løbende at udvikle kommunestyret, så kommunerne fortsat kan være velfærdssamfundets forandringsmotor,
og så det lokale folkestyre også i fremtiden har styrke.
./.

Efter Martin Damms rundtur i de fem KKR, udarbejdede KL et oplæg om
”Fremtidens kommunestyre”. Oplægget beskriver, hvordan kommunestyret
er i forandring blandt andet på grund af ændrede rammevilkår, herunder globalisering, urbanisering, teknologisk udvikling, centraliseringstendenser og
ikke mindst en presset økonomi.
Med afsæt i erfaringer fra kommunalbestyrelserne, og egne betragtninger,
lægges her op til en bred drøftelse af kommunestyrets udfordringer, styrker
og udvikling.
Nogle af temaerne i drøftelsen kan fx være:
– Hvad er kommunes vigtigste roller fremadrettet?
– Hvilke roller skal man udfylde som kommunalpolitiker?
– Hvordan kan kommunalpolitikere og borgere fremadrettet spille sammen i
det politiske arbejde?
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– Hvad betyder de forskellige tværkommunale samarbejder for kommunalpolitikken, og hvordan sikres demokratisk legitimitet i samarbejderne
m.v.?
Det skal bemærkes, at de tre regionale konferencer, som KL er vært for, er
på følgende dage: den 16. november i Kolding, den 15. december i Køge og
den 24. januar i Rebild. Tidsrammen er fra 16.00 til 21.00. Nærmere program vil blive sendt til kommunalbestyrelsen inden længe.

2.5.

Strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet i
Syddanmark
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
KKR Syddanmark besluttede på møde d. 10. september 2015, at arbejde for
at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse på uddannelsesområdet.
På den baggrund udarbejdede kommunaldirektørkredsen et oplæg til KKR
Syddanmarks møde d. 10. februar 2016. Ud fra drøftelserne i KKR Syddanmark er der udarbejdet et forslag til en strategi for KKR Syddanmark for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede strategien på sit møde den 23. maj
og anbefaler, at KKR Syddanmark godkender strategien.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender strategien for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet.
Sagsfremstilling
Formandskabet for KKR Syddanmark har i løbet af 2015 drøftet potentialet
for forbedret fælleskommunal interessevaretagelse på uddannelsesområdet.
På den baggrund drøftede KKR Syddanmark emnet i september 2015.
Fokus i drøftelsen er lagt på den uddannelsespolitiske interessevaretagelse
i forhold til bestyrelsesposter på uddannelsesinstitutionerne. Udover vigtigheden af at sikre kommunal repræsentation i uddannelsesinstitutionernes
bestyrelser og uddannelsesudvalg, var KKR Syddanmark optaget af, at uddannelsesinstitutionerne og de øvrige bestyrelsesmedlemmer oplever et
stærkt kommunalpolitisk engagement i bestyrelsesarbejdet.
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KKR Syddanmark besluttede at bede kommunaldirektørkredsen om at udarbejde et oplæg til drøftelse af styrket uddannelsespolitisk interessevaretagelse.
./.

Ud fra drøftelserne i KKR Syddanmark og i kredsen af kommunaldirektører
er der udarbejdet vedhæftede udkast ”KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet”.
Strategien opstiller konkrete pejlemærker for politikernes arbejde i bestyrelserne, sætter principper for udpegninger og sætter fokus på øget opbakning
til KKR udpegede i bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne.

./.

Der vedhæftes ligeledes en oversigt over KKR Syddanmarks nuværende repræsentation i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser.

2.6.

Opdimensionering af SOSU-assistentuddannelsen 2016
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
KKR Syddanmark besluttede i november 2015 den kommunale del af dimensioneringen for SOSU-assistentuddannelsen i 2016.
Dimensioneringen var tilsvarende dimensioneringen i 2015. Fra kommunal
side har der dog været et ønske om at øge dimensioneringen. For at indfri
dette ønske kræver det en aftale med Region Syddanmark.
KKR Syddanmarks formandskab og Dimensioneringsudvalget har været i dialog med Region Syddanmark. Der foreligger nu en overordnet model for,
hvordan en opdimensionering af uddannelsen i 2016 kan gennemføres.
Kredsen af kommunaldirektører kan med baggrund i drøftelse på mødet den
23. maj anbefale, at KKR Syddanmark tager orientering om den opstillede
model til efterretning.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen om model for opdimensionering til efterretning.
Sagsfremstilling
Fra 2007 til 2015 var dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter) fastlagt via trepartsaftalen.
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Med udsigten til udløbet af trepartsaftalen med udgangen af 2015 blev der
mellem staten, regionerne og LO (uden held) forsøgt indgået aftale om en
ny styringsmodel til fastsættelse af uddannelseskapaciteten. Kommuner og
Regioner er derfor ikke forpligtet af en national aftale om dimensioneringen
af SOSU-uddannelserne i 2016. Dog skal kommuner og Regioner jf. lovgivningen stille praktikpladser til rådighed for uddannelserne tilsvarende arbejdsmarkedsbehovet.
./.

På baggrund af anbefaling fra kommunaldirektørkredsen valgte KKR Syddanmark i november 2015, at KKR formandskabet skulle forsøge en dialog
med Region Syddanmark om at hæve dimensioneringen for SOSUassistentuddannelsen. Dialogen har resulteret i, at Regionen har udarbejdet
vedhæftede forslag med to mulige modeller for opdimensionering.
Efter dialog med en række kommuner og SOSU-skolerne vurderes model 1 i
forslaget ikke at indeholde et særlig stort potentiale, da både skoler og kommuner allerede har fokus på gruppen af elever, der kan tilbydes individuelle
forløb for at færdiggøre uddannelsen.
Til gengæld arbejdes der konkret videre for at opdimensionere SOSUassistentuddannelsen med 69 elever ud fra model 2. De 69 elever svarer til
behovet i forhold til kommunale ansættelser i Syddanmark, ud fra beregninger af Finansministeriet i forbindelse med de nationale forhandlinger om dimensionering i 2016. Der arbejdes derfor videre med model 2.
Model for opdimensionering – og forudsætninger herfor
Model 2 baserer sig på at udnytte de ”huller”, der vil opstå i Regionens prak tikkapacitet i forbindelse med, at der opstartes en ny SOSU assistentuddannelse pr. 1. januar 2017. Den nye uddannelse er endnu ikke
endeligt besluttet, men tegner til, at de studerende skal i somatisk praktik på
sygehusene på et senere tidspunkt af deres uddannelsesforløb sammenlignet med den nuværende uddannelse. Det vil give Regionen nogle ”huller”,
der kan udnyttes til det ekstra antal elever.
Regionen har opstillet følgende forudsætninger for at indgå aftale om opdimensionering:
– Der er alene tale om en opdimensionering i 2016. Der forventes en ny uddannelse fra 1. januar 2017
– Kommunerne påtager sig lønudgiften i forbindelse med ansættelse af de
ekstra elever
– Kommunerne påtager sig ansvaret for praktikker i psykiatrien for de ekstra
elever.
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SOSU-skolerne og kommunale repræsentanter har sammen udarbejdet forslag til Region Syddanmark til model for de ekstra elever. Dimensionerings udvalget er tovholder på opgaven. Der forventes at kunne indgås endelig aftale ultimo juni, så kommunerne har mulighed for, at de ekstra elever bliver
en del af den ansættelsesproces, som kommunerne skal have til skolernes
optag i slutningen af året. Forudsætningen er dog, at den nye uddannelse
falder endeligt på plads i løbet af juni.
Fordeling og økonomiske konsekvenser ved en opdimensionering
Region Syddanmark vil indgå aftale om opdimensionering af SOSUassistentuddannelsen under forudsætning om, at kommunerne varetager
ansættelsesansvar for eleverne og bærer den fulde lønudgift. Det vil betyde
en merudgift for kommunerne sammenlignet med eleverne på den nuværende dimensionering, hvor 45 % ansættes i kommunerne og 55 % i Regionerne.
./.

I vedhæftede bilag ses en fordeling på de syddanske kommuner af de ekst ra
69 elever ud fra den fordelingsnøgle, der er anvendt til den nuværende dimensionering. Ligeledes er der lavet økonomiberegninger.
Det skal her nævnes, at det overordnet set ikke forventes, at kommunerne
kan ansætte SOSU-hjælperelever tilsvarende den aftalte dimensionering for
2016. Årsagen er for få kvalificerede ansøgere. Tilbagemeldinger til anker kommunen på området (Esbjerg) viser, at kommunerne i gennemsnit forventer at kunne nå ca. 60 % af dimensioneringen. På området for SOSU hjælperelever vil mange kommuner derfor ikke have lønudgifter svarende til
den forventede dimensionering.
De enkelte kommune har haft mulighed for at fremsætte ønske om at ansætte enten færre eller flere elever, end det der fremgår af forslaget til fordeling. Der har imidlertid ikke været nogle henvendelser, hvorfor der arbejdes
videre med det hidtidige forslag.

2.7.

Kommunal praktik på sygeplejerskeuddannelsen
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksatte i 2014 et udviklingsarbejde af ni sundhedsfaglige professionsuddannelser. Udviklingsarbejdet er
nu i den sidste fase, og de reviderede uddannelser skal træde i kraft pr. 1.
september 2016.
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I forhold til sygeplejerskeuddannelsen kan der ske ændringer i kommunernes andel af de studerendes praktik. KKR Syddanmark besluttede derfor på
møde d. 10. februar 2016 principielt at tilkendegive, at kommunerne – for at
understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen.
KKR Syddanmark bad Sundhedsstrategisk Forum om at udarbejde et grundlag for, at KKR Syddanmark kan træffe konkret beslutning herom. Kredsen
af kommunaldirektører drøftede anbefalingerne på møde i maj og kan anbefale at KKR Syddanmark godkender dem. Kredsen af kommunaldirektører er
opmærksomme på de økonomiske forhold omkring praktikandelen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender anbefalingerne om syg eplejerskeuddannelsen:
– At kommunerne hæver den kommunale andel af praktik til 30 % i 2020
– At der opstilles forudsætninger for en betydelig stigning i den kommunale
praktikandel:
– Mere fleksible rammer for godkendelse af praktiksteder og brugen af
vejledere
– At praktikperioderne i kommunalt regi bliver længere og i et vist omfang
lægges senere på uddannelsen.
– At KKR Syddanmark en gang årligt orienteres om status for kommunernes
andel af praktik
– At der udpeges en ankerkommune på sygeplejerskeområdet (Odense
Kommune)
– At der særligt sættes fokus på tværfaglige, tværsektorielle og specialiserede kompetencer, som kan imødekomme borgernes behov i det nære
sundhedsvæsen.
Sagsfremstilling
Uddannelsesrevision
I forbindelse med revision af ni sundhedsfaglige profes sionsuddannelser er
der udsigt til, at den kommunale andel af de sygeplejerskestuderendes praktik kan blive ændret. Den konkrete andel for praktikken drøftes i forbindelse
med udarbejdelse af de lokale studieordninger i uddannelsesudvalgene på
professionshøjskolerne, hvor kommunerne er repræsenteret. Derudover tilrettelægges forløbene konkret med den enkelte kommune i forbindelse med
aftaler om de specifikke praktikforløb.
Kommunernes interesse i og ansvar for at løfte en større andel af praktikken
skal ses i sammenhæng med udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Udviklingen skaber et øget behov for kvalificeret arbejdskraft, herunder flere
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sygeplejersker. Ved at varetage en større del af praktikken får kommunerne
mulighed for i højere grad at sikre, at de nyuddannede sygeplejersker har
viden om, og kompetencer til at kunne bidrage til at løfte sundhedsopgaverne i kommunerne.
Samtidig forventer KL, at det ved at tilrettelægge sygeplejerskeuddannelsen
med færre, men længere praktikker, vil være muligt for k ommunerne at udnytte vejlederressourcerne bedre og samtidig øge praktikandelen pr. studerende inden for de nuværende økonomiske rammer, og dermed bliver udgiftsneutralt.
Kommunal andel af praktik
Kommunernes andel af praktikken har ikke tidligere været opgjort på landsplan. Til brug for arbejdet med at revidere sygeplejerskeuddannelsen har KL
derfor udarbejdet en opgørelse. Opgørelsen bygger på en rundspørge
blandt alle kommuner i efteråret 2015 og primo 2016. Kommunerne er blevet
bedt om at angive, hvor mange studerende der reelt var i praktik i perioden
2014-15.
./.

Opgørelsen er en baseline, der viser, hvor mange praktik ECTS-point pr.
studerende der foregår i en kommune. I KKR Syddanmark varet og kommunerne i 2014-2015 gennemsnitlig 13,45 % af de samlede 90 praktik ECTSpoint i sygeplejerskeuddannelsen. Opgørelsen giver imidlertid ikke et retvisende billede af kommunernes andel. Det vurderes at kommunernes gennemsnitlige procent er væsentlig højere end de 13,45 %. Der arbejdes derfor på at få lavet en mere retvisende opgørelse.
Baggrundsnotat

./.

KKR sekretariatet har udarbejdet et baggrundsnotat, som beskriver status
på området samt overvejelser i forbindelse med at hæve den kommunale
andel af praktik på uddannelsen. Notatet er kvalificeret af Det fælleskommunale sundhedssekretariatet og de tre kommunale medlemmer i uddannelsesudvalgene for sygeplejerskeuddannelsen på UC Lillebælt og UC Syd.
Sundhedsstrategisk Forum anbefaler følgende:
– At kommunerne hæver den kommunale andel af praktik til 30 % i 2020
– At der opstilles forudsætninger for en betydelig stigning i den kommunale
praktikandel:
– Mere fleksible rammer for godkendelse af praktiksteder og brugen af
vejledere
– At praktikperioderne i kommunalt regi bliver længere og i et vist omfang
lægges senere på uddannelsen
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– At Sundhedsstrategisk Forum en gang årligt drøfter status for kommunernes andel af praktik og orienterer KKR herom
– At der udpeges en ankerkommune på sygeplejerskeområdet
– At der særligt sættes fokus på tværfaglige, tværsektorielle og specialiserede kompetencer, som kan imødekomme borgernes behov i det nære
sundhedsvæsen
I forhold til punkt fire om udpegelse af en ankerkommune har Odense Kommune meldt sig til at påtage opgaven.

2.8.

Otte nationale mål på sundhedsområdet
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL indgik den 29. april
2016 en aftale om fælles nationale mål på sundhedsområdet. Nationale mål
på sundhedsområdet er en del af økonomiaftalen for 2016, hvor regeringen,
KL og Danske Regioner aftalte, at der skulle fastsættes få, ambitiøse og forpligtende mål for udvikling af sundhedsvæsenet. Flere af målene indgår allerede i arbejdet med sundhedsaftalerne. Der forestår dog et arbejde med at
drøfte, hvordan de nationale mål og indikatorer omsættes til konkr ete lokale
delmål og indsatser, og bedst indgår i allerede eksisterende mål i sundhedsaftalerne.
Det administrative Kontaktforum DAK har møde den 15. juni, hvor de skal
drøfte de otte nationale mål i forhold til sundhedsaftalens mål og indsatser.
På mødet forventes DAK dels at bede den administrative følgegruppe for
økonomi, effekt og kvalitet vurdere, hvordan indikatorerne kan indgå i følgegruppens arbejde, og dels at udarbejde et oplæg om, hvilke indsatser i
Sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.
KKR Syddanmark vil løbende blive orienteret om arbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Formålet med nationale mål på sundhedsområdet er at sætte en tydeliger e
retning for udviklingen af sundhedsvæsenet. Målene skal understøtte og udvikle et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med afsæt i den enkelte borgers behov.
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De otte mål er:
– Bedre sammenhæng for patienten
– Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
– Øget patientinddragelse
– Styrket behandlingsindsats
– Høj patientsikkerhed
– Hurtigere udredning og behandling
– Flere sunde leveår
– Mere effektivt sundhedsvæsen.
Den samlede oversigt over nationale mål og indikatorer kan ses her:
http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx
Med det nye samarbejde om fælles kvalitetsmål er der et ønske om en ny
tilgang til arbejdet med kvalitet med afsæt i borgerens behov. På nuværende
tidspunkt er der dog i høj grad tale om mål baseret på regionale sundhedsdata. Der forestår derfor et arbejde med at udvikle data, der belyser det
kommunale sundheds- og ældreområde og med fokus på effekt og værdi for
borgeren.
Aftalen om nationale mål indeholder følgende elementer:
– Målopfølgningen skal ses i relation til sundhedsaftalearbejdet
– Der laves en årlig statusrapport med udviklingen i de nationale mål, som
skal danne afsæt for dialogen
– Der er en årlig politisk opfølgning i foråret med deltagelse af Sundheds og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, hvor udviklingen og eventuelle justeringer aftales
– Der etableres et rådgivende dialogpanel med deltagelse af de centrale
faglige aktører og patientforeninger, som skal bidrage med at kvalificere
kvalitetsarbejdet.
KL vil i forhold til udviklingen af målene i samarbejde med kommunale repræsentanter drøfte, hvordan man kan udvikle flere kommunale kvalitetsmål
med afsæt i den enkelte borgers behov.

2.9.

Årsrapport og regnskab 2015 samt budget 2017 for Fælleskommunalt socialsekretariat
SAG-2016-00937 bel
Baggrund

SIDE | 17

KKR Syddanmark | 13-06-2016

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet årsrapport for 2015,
regnskab for 2015 og budget for 2017.
Én gang om året godkendes en årsrapport fra det forgangne år samt budgettet for det kommende år, mens regnskabet for det forgangne tages til efterretning.
Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører har godkendt såvel
årsrapport 2015, regnskab 2015 som budget 2017.
Kredsen af kommunaldirektører kan anbefale, at KKR Syddanmark godkender indstillingen.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark
– Godkender årsrapport 2015
– Godkender budget 2017 med en nedjustering på 1%
– Tager regnskab 2015 til efterretning.
Sagsfremstilling
Det fælleskommunale socialsekretariat er nedsat og finansieret af de 22
kommuner i Syddanmark. Den primære opgave er at koordinere o g understøtte kommunernes samarbejde på socialområdet, og særligt at udarbejde
den årlige Rammeaftale (Styringsaftale og Udviklingsstrategi).
./.

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2015.
Her ses en gennemgang af de opgaver, der er arbejdet med i 2015. Endvidere fremgår årsregnskab for 2015.

./.

Budget for 2017 er vedlagt. Socialdirektørforum foreslår, at budget 2017
nedjusteres med 1 %, med afsæt i omprioriteringsbidraget. Forslag til budget
2017 bliver efter godkendelse PL-fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.
Resultat 2015 viser, at der i alt er opsparet ca. 2,2 mio. kr. Det blev sidste
år, besluttet at afsætte 1 mio. kr. af de opsparede midler til fælles udviklingsprojekter. Der er i 2015 endnu ikke brugt af denne fælles pulje. Det blev på
mødet i Socialdirektørforum den 16. marts 2016 besluttet, at der i efteråret
2016 anvendes midler fra puljen – svarende til ca. 400.000 kr.
Kredsen af kommunaldirektører og Socialdirektørforum har godkendt årsrapport, regnskab og budget på møder i maj.
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Det fælleskommunale socialsekretariat består af to medarbejdere Tove Tørnes og Camilla Fyhn Milland.

2.10.

Årsrapport og regnskab 2015 samt budget 2017 for Fælleskommunalt sundhedssekretariat
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet årsrapport for 2015,
regnskab for 2015 og budget for 2017.
Sundhedsstrategisk Forum og kredsen af kommunaldirektører har godkendt
såvel årsrapport 2015, regnskab 2015 som budget 2017.
Kredsen af kommunaldirektører kan anbefale, at KKR Syddanmark godkender indstillingen.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark
– Godkender årsrapport 2015
– Godkender budget 2017 med en nedjustering på 1%
– Tager regnskab 2015 til efterretning
– Godkender korrigeret budget for 2016, herunder overførsel af mindre forbrug på 141.418 kr. fra 2015. En del af de opsparede midler foreslås anvendt på en visions- og strategiproces og en ny hjemmeside.
Sagsfremstilling
Det fælleskommunale sundhedssekretariat er nedsat og finansieret af de 22
kommuner i Syddanmark. Den primære opgave består i at koordinere og understøtte kommunernes samarbejde på sundhedsområdet herunder at medvirke til formulering samt understøtte implementering af sundhedsaftalen,
udarbejdelsen af praksisplan for lægeområdet og området for fysioterapi
Samtidig understøtter sekretariatet de kommunalt udpegede medlemmer i
Samarbejdsudvalget for fysioterapi, Sundhedskoordinationsudvalget og
Praksisplanudvalget.

./.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for
2015. Her ses en gennemgang af de opgaver, der er arbejdet med i 2015.
Endvidere fremgår årsregnskab for 2015.
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Årets opsamlede resultat for 2015 er på 545.296 kr. Heraf udgør 403.875 kr.
overførte overskud fra tidligere år. I 2015 var der således et mindre forbrug i
forhold til det budgetterede på 141.418 kr.
./.

Sundhedsstrategisk Forum foreslår, at budget 2017 nedjusteres med 1 %.
Som noget nyt indeholder forslaget til budget 2017 forslag til en pulje til fælleskommunal medfinansiering, som skal dække mindre fælleskommunale
udgifter i forbindelse med den fælleskommunale deltagelse i konkrete projekter under Sundhedsaftalen og andre fælleskommunale strategiske indsatser indenfor Sundhedsstrategisk Forums virke. Forslag til budget 2017 bliver
efter godkendelse PL-fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.

./.

Der fremlægges forslag til korrigeret budget for 2016, hvor en del af de opsparede midler bl.a. foreslås anvendt på en visions- og strategiproces og en
ny hjemmeside.
Kredsen af kommunaldirektører og Sundhedsstrategisk Forum har godkendt
årsrapport, regnskab, budget og korrigeret budget på møder i april og maj.
Det fælleskommunale sundhedssekretariat består af to medarbejdere: Christina Trankær Ryborg og Jesper Madsen-Østerbye.

2.11.

Fordeling af flygtninge i 2017
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
De fem KKR formandskaber har besluttet at følge Udlændingestyrelsens beregning af fordeling af flygtninge mellem regionerne i 2017. Samlet vil kommunerne i region Syddanmark skulle modtage 3.138 af de forventede
15.000 flygtninge.
Kredsen af kommunaldirektører kan anbefale at KKR Syddanmark følger
Udlændingestyrelsens beregninger af fordeling af flygtninge mellem kommunerne i region Syddanmark i 2017.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark følger Udlændingestyrelsens beregninger
af fordeling af flygtninge mellem kommunerne i region Syddanmark i 2017.
Sagsfremstilling
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Udlændingestyrelsen udsendte 1. april 2016 det forventede landstal for flygtninge i 2017. Samlet forventes der 15.000 flygtninge. Tallet er på nuværende tidspunkt behæftet med betydelig usikkerhed.
De fem KKR formandskaber har besluttet, at fordelingen af flygtninge mellem regionerne følger de beregninger, som Udlændingestyrelsen laver. Det
betyder, at kommunerne i Syddanmark skal modtage samlet 3.138 flygtninge af de forventede 15.000 flygtninge i 2017.
Senest d. 10. september 2016 skal KKR Syddanmark meddele Udlændingestyrelsen, hvorvidt KKR Syddanmark selv ønsker at indgå aftale om fordeling af flygtninge mellem kommunerne i Syddanmark, eller vil følge Udlændingestyrelsens beregnede kvoter.
Hvis KKR Syddanmark følger Udlændingestyrelsens kvoter, vil fordelingen
af flygtninge blive, som tabellen nedenfor viser.
Antal 2017
Middelfart

114

Assens

135

Faaborg-Midtfyn

183

Kerteminde

54

Nyborg

46

Odense

258

Svendborg

195

Nordfyns

82

Langeland

50

Ærø

30

Haderslev
Billund

142
86

Sønderborg

215

Tønder

141

Esbjerg

325

Fanø

7

Varde

168

Vejen

125

Aabenraa

135

Fredericia

112

Kolding

230

Vejle

305

Region Syddanmark i alt

3.138
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3.

Udpegninger

3.1.

Samarbejdsudvalget for almen praksis
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Samarbejdsudvalget for almen praksis tager løbende stilling til lægers ansøgninger om eksempelvis dispensation til regler på området, projektansøgninger mm.
Der skal laves en ny udpegning fordi Kaj Johansen, A, Middelfart Kommune,
ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for almen praksis.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger Povl Kylling Petersen A, Aabenraa til Samarbejdsudvalget for almen praksis.

3.2.

Lægedækningsgruppen
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Lægedækningsgruppen følger tæt udviklingen i lægedækningen i Region
Syddanmark. Giver inputs og drøfter Regionens tiltag på området, herunder
hvad der kan/skal gøres i lægedækningstruede områder.
Der skal laves en ny udpegning fordi Kaj Johansen A, Middelfart Kommune,
ønsker at udtræde af Lægedækningsgruppen.
Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark udpeger Povl Kylling Petersen A, Aabenraa til Lægedækningsgruppen

3.3.

Formand for Væksthus Syddanmark
SAG-2016-00937 bel
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Baggrund
Væksthus Syddanmark er oprettet af kommunerne i Syddanmark. Væksthuset tilbyder vejledning til vækstiværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Væksthuset samarbejder tæt med de lokale
erhvervskontorer i Syddanmark i et sammenhængende rådgivningssystem.
KKR Syddanmark udpeger formanden.
Hvervet blev varetaget af borgmester Laurids Rudebeck, Tønder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger borgmester H.P. Geil, V, Haderslev som formand for Væksthus Syddanmark.

3.4.

Medlem i TV SYDs repræsentantskab
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
TV SYD er en af de otte regionale tv-stationer i TV2-familen. TV SYD er ejet
af en selvejende fond, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. To gange om året mødes repræsentantskabet for diskutere TV SYDs
programmer.
Hvervet blev varetaget af borgmester Laurids Rudebeck, Tønder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger borgmester Henrik Frandsen, V,
Tønder som medlem af TV SYDs repræsentantskab.

3.5.

Suppleant til Interreg IV A
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
INTERREG-programmerne er et initiativ til at fremme den regionale udvikling i EU’s grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været
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medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Udvalgets overordnede
opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet.
Interreg IV A udvalgets opgaver er begrænsede frem til programmets endelige afslutning i marts 2017.
Hvervet blev varetaget af borgmester Laurids Rudebeck, Tønder.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger borgmester Henrik Frandsen, V,
Tønder som suppleant til Interreg IV A.
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4.

Siden sidst

4.1.

Meddelelser
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
For at sikre fælles videndeling giver formandskabet og KKR-udpegede i regionale fora en orientering.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringerne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formandskabet
Aftale om implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings - og
Takstnævn (RLTN) indgik ultimo april aftale om implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi. Dermed er det muligt for PLO regionalt, kommuner og regioner at komme videre med forhandlingerne om
indgåelse af toårige regionale delaftaler.
I aftalen beskrives rammerne for, hvordan aftaler om sygebesøg og samtaleterapi kan flyttes ud af den centrale overenskomst og forhandles regionalt.
Aftalen betyder at de 200 millioner kroner, der i den nuværende overenskomst er sat af til decentrale aftaler, nu kan komme i spil. Aftalerne om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi skal indgås senest med udgangen af 3. kvartal 2016.
Sundhedskoordinationsudvalget arbejder videre med aftalerne.
Østersøpartnerskab
Partnerskab for Østersøturisme har som formål at samle turismeaktørerne i
Østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i
turismeerhvervet. Partnerskabet har formuleret et Vækstprogram for Østersøturisme 2016-2018. Se programmet her:
http://www.kystognaturturisme.dk/media/1326/vaekstprogram-for%C3%B8stersoeturisme.pdf
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KKR Syddanmark har udpeget borgmester Christian Thygesen FaaborgMidtfyn til partnerskabet.
Politisk debat møde den 20. juni
KKR Syddanmark og Region Syddanmark inviterer kommunalbestyrelser og
regionsråd til et politisk temamøde om opfølgning på den regionale vækst og udviklingsstrategi den 20. juni kl. 9.30-12.30 i Vejen. Her bliver der lejlighed til at drøfte Syddanmarks vækst- og udviklingsmuligheder.
Tilmeldingsfrist er den 14. juni.
Møde i Kommunekontaktudvalget den 31. august
Der er møde i KKU den 31. august kl. 15.00-18.00. Regionen efterspørger
emner til dagsordenen. Deadline for emner til dagsordenen er den 20. juni.
Meddelelser fra KKR udpegede:
– Det syddanske EU-kontor og internationalt samarbejde i Syddanmark ved
Johnny Søtrup, Esbjerg
– Vækstforum Syddanmark ved Ib Kristensen, Billund
– Væksthus Syddanmark ved Steen Dahlstrøm, Middelfart
– Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen, Aabenraa
– Praksisplanudvalget ved Jakob Holm, Faaborg-Midtfyn
– Trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik. For Fynbus Morten Andersen,
Nordfyns.
– RAR Syd ved Thomas Andresen, Aabenraa
– RAR Fyn ved Steen Møller, Odense.
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5.

Punkter til næste møde

5.1.

Dagsordenspunkter til mødet den 13. september 2016
SAG-2016-00937 bel
Baggrund
Punkter til dagsordenen for næste møde i KKR Syddanmark den 13. september 2106.
Dagsordenen forventes blandt andet at indeholde følgende:
– KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner
– Klimatilpasning (afledning af regnvand, drænvand, åvand m. m.)
– Status Socialtilsyn Syd og Børnehus finansiering og takst 2017
– Evaluering af erhvervsfremmesystemet
– Kommunernes rolle og indsats på turismeområdet
– Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi (aktionsplan).
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter om der er andre sager til dagsordenen for mødet den 13. september 2016.
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6.

Eventuelt

6.1.

Eventuelt
SAG-2016-00937 bel
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