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KKR SYDDANMARK
Dato:
Sted:

10-02-2016 10:00
Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150,
7000 Fredericia

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 16.
november 2015
SAG-2015-06161 bel
Baggrund
Referat fra møde i KKR Syddanmark kan findes via eDagsordenen samt på
KKR Syddanmarks hjemmeside: http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-iKKR-Syddanmark-den-16-november-2015-id193138/?n=0&section=29800
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 16.
november 2015.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte referatet fra mødet den 16. november 2015.
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2.

Regionalpolitiske sager

2.1.

Styrket uddannelsespolitisk interessevaretagelse
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
KKR Syddanmark besluttede på møde den 10. september 2015, at KKR skal
arbejde for at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse på uddannelsesområdet.
På den baggrund har kredsen af kommunaldirektører udarbejdet et debatoplæg, som skal danne grundlag for en egentlig udarbejdelse af en fælles forståelse og principper for interessevaretagelsen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark med udgangspunkt i debatoplægget drøfter og træffer beslutning om følgende spørgsmål grupperet i tre temaer:
Tema 1: Hvilke uddannelsesinstitutioner og mødefora skal KKR søge indflydelse i – og hvilken form skal arbejdet have.
– I hvilke uddannelsesinstitutioners bestyrelser ønsker KKR at være repræsenteret, eksempelvis SOSU-skolerne og erhvervsakademierne?
– Ønsker KKR at være repræsenteret i uddannelsesinstitutionernes uddannelsesudvalg?
– Hvilken type af interessevaretagelse ønsker KKR i forhold til de forskellige
uddannelsesinstitutioner? Ønskes der en bred tilgang til arbejdet eller en
mere detaljeret tilgang med udarbejdelse af principper for nogle uddannelsesinstitutioner?
Tema 2: Sikring af, at de kommunale repræsentanter føler sig klædt på til at
repræsentere de fælleskommunale holdninger.
– Er der opbakning til gennemførelse af fællesmøder to gange årligt samt
efter kommunalvalg?
– Er der udover at arbejde med dagsordnernes karakter og administrative
ressourcer til at understøtte bestyrelsesarbejdet øvrige relevante udfordringer at håndtere i forhold til at klæde de KKR udpegede på til arbejdet?
Tema 3: Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes rolle som KKRudpegede, herunder principper for KKR udpegning.
– Skal der udarbejdes forventninger/principper for KKR-udpegedes bestyrelsesarbejde, og hvad skal det indeholde?
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– Skal der aftales et princip om, at der primært udpeges KKR -medlemmer,
eller alternativt KKR-suppleanter, til bestyrelserne?
Det indstilles, at KKR Syddanmark anmoder kommunaldirektørkredsen om
at vende tilbage til KKR med et udkast til en fælles forståelse og principper
for interessevaretagelsen på baggrund af drøftelsen.
Sagsfremstilling
KKR Syddanmark drøftede i september 2015, at der er et potentiale for forbedret fælleskommunal interessevaretagelse på uddannelsesområdet.
Fokus i drøftelsen blev lagt på den uddannelsespolitiske interessevaretagelse i forhold til bestyrelsesposter på uddannelsesinstitutionerne. Her oplever KKR, at på trods af kommunernes væsentlige rolle som arbejdsgiver
og bindeled til erhvervs- og beskæftigelsespolitik, så sættes der ikke altid et
tydeligt kommunalpolitisk aftryk i bestyrelserne.
Udover vigtigheden af at sikre kommunal repræsentation i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, var KKR også optaget af, at det er afgørende, at uddannelsesinstitutionerne og de øvrige bestyrelsesmedlemmer oplever et
stærkt kommunalpolitisk engagement i bestyrelsesarbejdet.
KKR besluttede på baggrund af drøftelsen at bede kommunaldirektørkredsen om at udarbejde oplæg til drøftelse i KKR omfattende særligt tre områder:
– Pejlemærker for interessevaretagelse i skolernes bestyrelser
– Kriterier for udpegelse til skolernes bestyrelser
– Muligheder for at sikre øget viden om de fælleskommunale interesser
blandt de udpegede i bestyrelserne, samt eventuelt gennem samarbejde
med regionale bestyrelsesmedlemmer.
./..

Med udgangspunkt heri har kommunaldirektørkredsen udarbejdet vedhæftede debatoplæg. Målet er, at KKR Syddanmark kommer nærmere ind på,
hvordan den fælleskommunale interessevaretagelse skal være. Herudover
vedlægges en oversigt over, hvor KKR på nuværende tidspunkt er repræsenteret på uddannelsesinstitutionerne, og hvor der muligvis er et potentiale.
På baggrund af drøftelsen i KKR lægger kommunaldirektørkredsen op til, at
kommunaldirektørerne udarbejder et papir, der samler op på, hvordan KKR
kan og vil styrke det fælleskommunale arbejde med interessevaretagelse på
uddannelsesområdet, herunder at komme med et oplæg til fælleskommunale pejlemærker på området. Dette papir vil være til drøftelse på møde i
KKR Syddanmark den 13. juni 2016.
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Beslutning
KKR Syddanmark drøftede oplæg og spørgsmål. Neden for en kort opsummering:
Tema 1: Hvilke uddannelsesinstitutioner og mødefora skal KKR søge indflydelse i – og hvilken form skal arbejdet have?
– KKR var enige om, at kommunalpolitisk repræsentation i bestyrelserne på
uddannelsesinstitutionerne er vigtigt. Kommunalpolitikerne skal sikre et
tydeligt præg på de strategiske beslutninger, der træffes i bestyrelserne,
og bidrage med et ofte bredere syn på, hvilken betydning uddannelsespolitiske beslutninger kan have for fremtidens velfærdssamfund
– KKR ønsker at udpege til erhvervsakademierne, SOSU-skolerne og VUC,
se nærmere om udpegninger under tema 3
– KKR kan også landspolitisk arbejde for at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud i regionen
– Relevant med fokus på uddannelsesinstitutionernes ønsker til et medlem
af bestyrelsen
– Temaer der er relevante at sætte fokus på: At sikre veluddannet arbejdskraft, at de færdiguddannede har en forskningsbaseret tilgang og at
vækststrategier understøttes
– KKR har en opgave i at informere uddannelsesinstitutionerne om, hvad
KKR er og at sikre det indtryk, at KKR interesserer sig for området , og
gerne går aktivt og konstruktivt ind i arbejdet
– Erkendelse af at uddannelsesinstitutionerne ønsker snævre og arbejdsparate bestyrelser.
Tema 2: Sikring af, at de kommunale repræsentanter føler sig klædt på til at
repræsentere de fælleskommunale holdninger.
– De fælleskommunale interesser skal præciseres klart
– For at kunne varetage posterne er det nødvendigt med opbakning fra embedsværket gennem KKR samt via faglige netværk på tværs
– Metode til at sikre tilbagerapporteringer fra bestyrelsesarbejdet og muligheder for at drøfte aktuelle problemstilling i KKR regi skal overvejes, herunder hvordan dette sikres tilbageført til bestyrelserne
Tema 3: Præcisering af bestyrelsesmedlemmernes rolle som KKRudpegede, herunder principper for KKR udpegning.
Følgende hensyn er vigtige at inddrage i forbindelse med udpegning
– Udpegede skal være byrådsmedlemmer
– At sikre en kobling til KKR, via udpegning af et KKR medlem, men der kan
også tænkes i andre modeller, som sikrer denne kobling
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– Det er afgørende, at de udpegede har et stort engagement i bestyrelsesarbejdet. Der skal gøres et stort stykke arbejde for at varetage en bestyrelsespost
– Ofte relevant at repræsentanten er fra uddannelsesinstitutionernes opland
for at sikre det lokale kendskab i arbejdet
– Væsentligt at uddannelsesinstitutionerne opnår et bredt kendskab til det
tværkommunale samarbejde.
På baggrund af drøftelserne vender kommunaldirektørkreds en tilbage med
et oplæg om styrket uddannelsespolitisk interessevaretagelse til KKR Syddanmark til drøftelse og godkendelse på KKR møde den 13. juni 2016.

2.2.

Flere unge i erhvervsuddannelse
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
KL’s bestyrelse har besluttet, at KL skal bidrage til, at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. Der er tale om et emne,
der allerede står højt på dagsordenen i kommunerne, og bestyrelsen lægger
med initiativet op til, at KL understøtter dagsordenen i kommunerne med en
forstærket indsats.
KL’s bestyrelse er bevidst om, at udfordringer på området ofte er tværkommunale, og at de er forskellige på tværs af landet blandt andet på grund af
forskellig geografi, placering af erhvervsuddannelser og lokalt erhvervsliv.
Derfor ønsker bestyrelsen, at der kommer input til det videre arbejde fra de
fem KKR, så KL’s arbejde bedst muligt kan sammentænkes med og prioriteres i forhold til de erfaringer og initiativer, der er i hele landet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter følgende overordnede spørgsmål
med udgangspunkt i debatoplægget:
1. Hvad er det vigtigste tema, som fylder mest på den lokale dagsorden? Hvordan vil KKR Syddanmark anbefale KL’s bestyrelse at prioritere emnerne?
2. Er der barrierer i de fremstillede emner, som KL’s bestyrelse særligt
bør være opmærksomme på i deres arbejde med at få flere unge til
at tage en erhvervsuddannelse?
3. Er der yderligere relevante temaer, som KL’s bestyrelse bør inddrage i sine overvejelser?
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Sagsfremstilling
Gennem de sidste 10 år har der været et støt fald i andelen af 9. og 10.
klasseelever, som vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I dag
er det under hver femte. Samtidig er andelen af elever, der søger det almene gymnasium steget fra tre ud af fem til tre ud af fire.

Uddannelsesvalg i 9. og 10 klasse pct.-vis
fordeling i perioden 2001-2015
80
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Erhvervsuddannelser

Gymnasiale uddannelser

Denne forskydning af søgemønstrene betyder, at der flere steder i landet
opstår mangel på faglært arbejdskraft med især teknisk baggrund. Samtidig
giver det anledning til dobbeltuddannelse, da flere unge først efter at have
gennemført en gymnasial uddannelse, påbegynder en erhvervsuddannelse.
Reformen af erhvervsuddannelserne har som mål, at 30 pct. af 9. -10. klasseeleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse. Det aktuelle tal i foråret
2015 var 18,5 pct. på landsplan, så der er brug for indsatser på en række
forskellige områder for at nå målsætningen. Samtidig er der de kommende ti
år mindre årgange på vej, så det er vigtigt, at andelen af unge der tager en
erhvervsuddannelse stiger for bare at kunne fastholde status quo i optaget.
Kommunerne kan påvirke dette både direkte gennem arbejdet i eksempelvis
folkeskolerne og overgangene til ungdomsuddannelserne, men i oplægget
behandles også områder, hvor kommunernes indflydelse er mere indirekte
gennem påvirkning af eksempelvis det lokale erhvervsliv, erhver vsuddannelserne, regionerne og regeringen.
./.

KL’s bestyrelse har peget på følgende syv temaer, som beskrives i vedlagte
debatoplæg.
1. Mere virksomhedsfokus i folkeskolen – åben skole
2. Erhvervsuddannelse i hele landet
3. Udskoling og overgang fra 8.-9. klasse til ungdomsuddannelse
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4. Et særligt 10. klasses fokus hvor man sikrer, at 10. klasse bliver
starten på en erhvervsuddannelse
5. Sikre flere praktikpladser i den private sektor
6. Kvaliteten af erhvervsuddannelserne og mulighederne for videre karriereveje
7. Sikre bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og de
særlige tilbud til ikke-uddannelsesparate.
./.

På møde den 20. januar 2016 drøftede kredsen af kommunaldirektører temaet. I vedlagte bilag opsummeres kredsens kommentarer hertil.

./.

Udover det kommunale fokus på området arbejder Region Syddanmark
også med emnet, bl.a. i forbindelse med Syddansk Uddannelsesaftale. I
vedlagte bilag er en kort beskrivelse af Regionens indsatser på området.
På baggrund af drøftelserne i KKR vil KL’s bestyrelse drøfte sagen og vurdere behovet for eventuelle indsatser i forhold til de enkelte emner.
Beslutning
KKR Syddanmark drøftede oplægget. Der var generelt ros til KL for et godt
oplæg, der peger på relevante problemstillinger. Følgende kommentarer
kom frem i forhold til, hvordan arbejdet kan styrkes:
– Behov for en styrket indsats for at gøre folkeskolelærere og forældre bekendte med mulighederne i erhvervsuddannelserne
– Ændringerne i UU-vejledningen betyder, at alt for mange unge selv skal
være i stand til at træffe valg om uddannelse. Der er behov for øget faglig
viden om mulighederne i erhvervsuddannelserne via UU-vejledning
– Fokus på erhvervsuddannelserne og kendskabet hertil skal starte tidligt
– Positivt at der i oplægget lægges op til at arbejde mere med ”Den åbne
skole”. Det er dog nemmere for kommuner med erhvervsskoler i egen
kommune at lave tætte samarbejder end for kommuner med længere afstand til en erhvervsskole
– Behov for et stadig og langvarigt arbejde for at forbedre uddannelsernes
image
– Der er behov for øget erfaringsudveksling og viden om, hvad der gøres på
tværs af kommunerne på området. KKR kan muligvis understøtte dette
behov
– Bedre anvendelse af mulighederne i folkeskoleloven som brobygning,
hands-on osv.
– Opfordring til at KL skaber overblik over gode erfaringer hos kommunerne.
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2.3.

Fordeling af flygtninge 2016
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
Den 11. december 2015 udmeldte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i en pressemeddelelse, at landstallet for det forventede antal flygtninge i kommunerne i 2016 opjusteres fra 12.000 til 17.000 personer.
Formandskabet i KKR Syddanmark har sammen med de øvrige KKR formandskaber besluttet at følge Udlændingestyrelsens fordeling af flygtninge mellem regionerne.
KKR Syddanmark skal i forlængelse heraf beslutte, hvorvidt kommunerne i
Syddanmark ønsker at indgå frivillig aftale for kommunekvoter for fordeling
af flygtninge, eller om kommunerne ønsker at følge de af Udlændingestyrelsen beregnede kvoter.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark beslutter at følge Udlændingestyrelsens
beregninger for fordeling af flygtninge mellem kommunerne i 2016.
Sagsfremstilling
På møde den 17. juni 2015 besluttede KKR Syddanmark at følge Udlændingestyrelsens beregninger for fordeling af flygtninge mellem kommunerne i
2016.
På daværende tidspunkt var det samlede landstal for det forventede antal af
flygtninge på 12.000 personer. Den 11. december 2015 meldte Udlændinge,
Integrations- og Boligministeriet dog ud i en pressemeddelelse, at landstallet
for det forventede antal flygtninge i kommunerne i 2016 opjusteres til 17.000
personer.
Regionskvoter
I forlængelse heraf udsendte Udlændingestyrelsen brev den 14. december
2015. Heraf fremgik det, at kommunerne skulle beslutte, hvorvidt d e ønskede at indgå en frivillig aftale om fordeling af det opjusterede landstal i forhold til regionskvoter eller følge Udlændingestyrelsens fordeling herfor.
Sammen med de øvrige KKR-formandskaber har KKR Syddanmarks formandskab besluttet at følge de af Udlændingestyrelsen beregnede regionskvoter for flygtninge i 2016.
Antal flygtninge 2016

SIDE | 12

KKR Syddanmark | 10-02-2016

Region Hovedstaden

3.268

Region Sjælland

2.907

Region Syddanmark

3.982

Region Midtjylland

4.398

Region Nordjylland

2.445

Total (landstal)

17.000

For kommunerne i region Syddanmark betyder de nye tal en stigning i antallet af flygtninge fra 2.976 til 3.982 personer i 2016.
Kommunekvoter
./.

Den 18. januar 2016 har Udlændingestyrelsen udsendt nyt brev, hvor de anmoder KKR om inden 1. marts 2016 at træffe beslutning om, hvorvidt kommunerne i regionen ønsker at indgå frivillig aftale om fordeling af regionskvoten for flygtninge i deres region, eller om de ønsker at følge Udlændingestyrelsens beregninger herfor.
Med udgangspunkt i de 3.982 flygtninge, kommunerne i Syddanmark skal
modtage i 2016, vil de enkelte kommuner i Udlændingestyrelsens beregninger skulle modtage det antal forventede flygtninge, som fremgår af tabellen
nedenfor.

Middelfart
Assens
Faaborg-Midtfyn
Kerteminde
Nyborg
Odense
Svendborg
Nordfyns
Langeland
Ærø
Haderslev
Billund
Sønderborg
Tønder
Esbjerg
Fanø
Varde
Vejen
Aabenraa
Fredericia
Kolding
Vejle
Region Syddanmark i alt

Tidligere
fordeling
102
145
194
60
101
385
157
88
38
26
128
57
166
129
276
12
152
83
123
97
196
261
2.976

Ny fordeling
143
196
256
83
110
321
211
131
52
34
190
82
241
179
411
16
232
154
177
147
267
349
3.982
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Ny fordelingsnøgle
På baggrund af kritik fra en række kommuner er der lavet ændringer i Udlændingestyrelsens beregningsmodel for fordeling af flygtninge. De nye tal
for 2016 baserer sig på den nye fordelingsnøgle.
./.

Ændringerne betyder, at fx udenlandske arbejdstagere, studerende, forskere, landbrugspraktikanter og au pairs ikke længere tæller med i beregningerne. Det samme er tilfældet for familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. danske statsborgere. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet begrunder ændringerne med, at kommunerne typisk ikke har integrationsopgaver for disse grupper, ud over eventuelt danskuddannelse.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at godkende indstillingen.

2.4.

Temadrøftelse på sundhedsområdet
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
KKR Syddanmark drøftede i september 2015 KL’s sundhedspolitiske udspil
”Sammen om Sundhed”. Der bygges nu videre på drøftelserne i september.
Med temadrøftelsen er det målet, at KKR Syddanmark drøfter, hvordan KKR
ser det kommunale sundhedsvæsen udvikle sig i fremtiden, og hvilken rolle
det fælleskommunale perspektiv skal have. Herunder overvejelser om, hvorvidt det vil være relevant at udarbejde fælleskommunale overordnede visioner for udviklingen af sundhedsvæsenet. Visioner som eksempelvis vil
kunne bidrage i forbindelse med indgåelse af den næste sundhedsaftale
med Region Syddanmark i starten af næste valgperiode.
Chefkonsulent Steen Rank Petersen fra KL vil indlede punktet med en beskrivelse af, hvordan KL arbejder med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og hvilke gode erfaringer og anbefalinger der er til det fælleskommunale samarbejde i den forbindelse.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– Drøfter to udvalgte cases på baggrund af de opstillede spørgsmål
– Beslutter, hvorvidt KKR ønsker, at inddrage henholdsvis Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsstrategisk Forum i et videre arbejde
med at udvikle fælleskommunale visioner for sundhedsområdets udvikling.
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Sagsfremstilling
Formål med temadrøftelsen
Formålet med temadrøftelse er at sætte fokus på, hvor KKR Syddanmark
ønsker og ser sundhedsvæsenet udvikle sig hen i løbet af de kommende 5 10-15 år. Drøftelsen kan pege frem mod udvikling af fælleskommunale visioner på sundhedsområdet.
Visionerne kan understøtte kommunernes arbejde med udvikling af det nære
sundhedsvæsen lokalt og tværkommunalt. Derudover kan visionsarbejdet
pege frem mod næste sundhedsaftale med Region Syddanmark. Med fælles
visioner og fokus på de fælleskommunale interesser kan KKR Syd danmark
stå endnu stærkere politisk i drøftelser med Region Syddanmark og almen
praksis om den kommende sundhedsaftale.
Baggrund for drøftelsen
På møde i KKR Syddanmark den 10. september 2015 holdt Anker Boye et
oplæg om KL’s sundhedspolitiske udspil ”Sammen om Sundhed”
(http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_75048/cf_202/KL-udspil_Sammen_om_sundhed.PDF?n=1). Udspillet lægger op til et gearskifte i
sundhedspolitikken, som kræver, at samarbejdet mellem alle sundhedsaktørerne forstærkes, og at kapaciteten i kommunerne øges.
En af hovedpointerne i udspillet er, at der har været en flot udvikling i sundhedsvæsenet i de seneste år, men at man har glemt at fokusere lige så meget på de patienter, som ikke befinder sig – eller ikke bør befinde sig – på
sygehusene. Det har betydet, at kommunerne ressourcemæssigt og kompetencemæssigt har haltet noget efter i forhold til den rivende udvikling, der er
sket i det regionale sundhedsvæsen.
Derudover er et gennemgående tema i udspillet en sikring af ensartet kvalitet i det nære sundhedsvæsen, da borgerne har de samme behov uafhængigt af kommune. De 98 kommuner har dog forskellige forudsætninger
og rammevilkår på sundhedsområdet, hvilket der skal tages afsæt i. Det betyder også, at der lægges op til, at ensartet kvalitet kan opnås på flere måder – nogle kommuner kan styrke egne sundhedsindsatser, andre kan gå
sammen eller forstærke samarbejdet med regionerne.
./.

KL’s sundhedsudspil er et bidrag til de kommende drøftelser om en samlet
plan for det nære sundhedsvæsen. Kommissoriet for det udvalgsarbejde,
der nu igangsættes har fokus på fire områder:
– Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
– Rette kompetencer til rette opgaver
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– Ensartet kvalitet over hele landet
– Bedre digital understøttelse og brug af data
Udvalget sigter mod, at arbejdet skal ligge færdigt med udgangen af 2016.
Endeligt er det værd at holde den nuværende Sundhedsaftale for region
Syddanmark in mente. Her er opstillet tre politiske hovedformål:
– Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
– Sundhed for alle
– Sundhed med sammenhæng.
Udarbejdelse, opfølgning og implementering af sundhedsaftalen sker i
Sundhedskoordinationsudvalget, hvor fem kommunale politikere sidder. Det
er relevant at overveje, hvordan deres overvejelser og indsigt i udviklingen
af sundhedsvæsenet tværsektorielt bringes i spil i eventuelle videre drøftelser af sundhedsområdet i KKR.
Udvalgte temaer til drøftelsen
./.

I bilaget er der udvalgt to temaer, som drøftelsen tager udgangspunkt i:
– Specialisering og ensartethed i det kommunale sundhedsvæsen
– Forebyggelse i forhold til behandling.
De to temaer er ikke fyldestgørende for at drøfte alle de kommunale vinkler
og interesser i forhold til udviklingen på sundhedsområdet. Men emnerne er
valgt ud fra, at der er strategisk politiske dilemmaer samt overvejelser om
det fælleskommunale perspektiv.
I det første tema sættes fokus på, hvordan kommunerne ønsker, at det kommunale sundhedssystem skal udvikle sig i en nær fremtid med supersygehuse og et stigende antal opgaver i den kommunale sundhedssektor. Her
lægges der op til en generel drøftelse af, hvordan kommunerne ser og ønsker udviklingen af et stadig mere specialiseret kommunalt sundhedsvæsen.
Det andet tema sætter fokus på forebyggelse. Det er en hjørnesten i den
kommunale sundhedsindsats at sikre forebyggelse, men det kan være svært
at sikre opmærksomhed herom i forhold til det store fokus, der særligt nationalt er på behandling på sygehusene. Der lægges op til en strategisk drøftelse af, hvordan området kan styrkes.
Beslutning
KKR Syddanmark drøftede de opstillede spørgsmål og besluttede indledningsvist at inddrage Sundhedsstrategisk Forum i det videre arbejde med at
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udvikle fælleskommunale visioner for sundhedsområdets udvikling. Efterfølgende inddrages Sundhedskoordinationsudvalget.
./..

Vedlagt til referatet er plancher fra Steen Rank Petersens oplæg samt en
opsummering af gruppedrøftelserne.

2.5.

Forlængelse af oprydningsaftale for FMK
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
Den 28. april 2015 blev der indgået en aftale mellem de syddanske kommuner, Region Syddanmark og PLO Syddanmark om de praktiserende lægers
oprydning på medicinkort i forbindelse med kommunernes implementering af
Fælles Medicinkort (FMK).
Der var samlet afsat 6 mio. kr. til oprydningerne, hvor kommunerne og Regionen hver betalte halvdelen af udgifterne. Aftalen udløb den 31. december
2015. Det er endnu ikke muligt for Region Syddanmark at lave en endelig
opgørelse over forbruget på aftalen, men det ser ud til, at de 6 mio. kr. næsten er brugt.
Samtidig står et antal kommuner i den situation, at de ikke er helt i mål med
implementeringen af FMK. Der er derfor igangværende drøftelser om en forlængelse af aftalen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark opfordrer de kommunale medlemmer af
Praksisplanudvalget til:
– Fortsat at følge sagen
– Hvis det findes nødvendigt, at rette politisk henvendelse til Region Syddanmark om fælles finansiering af de resterende oprydninger i forbindelse
med implementeringen af FMK på ældreområdet.
Sagsfremstilling
Aftalen mellem PLO Syddanmark, Region Syddanmark og de syddanske
kommuner om de praktiserende lægers oprydninger på medicinkort på FMK
i forbindelse med kommunernes implementering af systemet på ældreområdet udløb den 31. december 2015.
Aftalen var indgået således, at den enkelte kommune betalte 150 kr. pr. oprydning, kommunen anmodede en praktiserende læge om. Regionen betalte
ligeledes 150 kr. pr. oprydning, så lægen samlet blev honoreret med 300 kr.
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pr. oprydning. Kommunernes udgifter i forbindelse med aftalen har dermed
været afhængig af, hvor mange oprydninger på medicinkort, kommunerne
har anmodet om i forbindelse med implementering af FMK.
Samlet var der afsat 6 mio. kr. til oprydningerne. Foreløbige regnskabst al fra
Regionen tyder på, at de 6 mio. kr. næsten er brugt med udløbet af aftalen.
En status for kommunernes implementering af FMK på ældreområdet viser
dog, at seks kommuner endnu ikke er helt færdige med implementeringen.
Nogle kommuner er meget tæt på, mens enkelte stadig er langt fra at være i
mål.
For at håndtere denne situation arbejdes der i øjeblikket administrativt på en
forlængelse af aftalen. Fra kommunal side er udgangspunktet, at den udløbne aftale bør forlænges med samme betalingsmodel, så de resterende
kommuner kan blive færdige med implementeringen af systemet. Det vil
være i alle parters interesse, da parterne fremadrettet kan tilgå en opdateret
og ens medicinliste i FMK.
Region Syddanmark har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt d e vil afsætte de cirka 500.000 kr. yderligere til oprydningerne, som en forlængelse
af den nuværende aftale vil kræve.
Kommunerne finder dog et så stort behov for at komme videre med implementeringen og sikre en forbedret patientsikkerhed på området, at f em kommuner er villige til som udgangspunkt selv at påtage sig betalingen for de resterende nødvendige oprydninger. Såfremt Regionen træffer beslutning om
at ville medfinansiere oprydninger forventes det, at Regionen tilbagebetaler
kommunerne halvdelen af deres udgifter hertil.
På den baggrund forhandles der aktuelt om forlængelse af aftalen.
Beslutning
Egon Fræhr orienterede om, at der siden udsendelse af dagsordenen er
indgået en forlængelse af oprydningsaftalen for fire af de fem kommuner,
der endnu ikke er i mål med implementeringen. Den sidste kommune afventer, at Region Syddanmark tager stilling til, om de vil bidrage økonomisk til
oprydningerne.
KKR Syddanmark besluttede at godkende indstillingen.
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2.6.

Øget kommunal praktik i sygeplejerskeuddannelsen
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksatte i 2014 et udviklingsarbejde af ni sundhedsfaglige professionsuddannelser. Dette udviklingsarbejde er nu i den sidste fase, og de reviderede uddannelser skal træde i
kraft pr. 1. september 2016.
I forhold til sygeplejerskeuddannelsen kan der ske ændringer i kommunernes andel af de studerendes praktik. Udgangspunktet for KL er, at kommunerne har behov for flere sygeplejersker til de kommunale sundhedsopgaver. Ved at varetage en større andel af praktikken vil kommunerne kunne
sikre, at de nyuddannede får øget viden om og kompetencer til at løfte de
mange opgaver, der er i det nære sundhedsvæsen.
Kommunernes andel af praktikken i den nye sygeplejerskeuddannelse vil
blive fastlagt i lokale studieordninger, som hver professionshøjskole udarbejder i samarbejde med bl.a. kommunerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark:
– Beslutter, at Sundhedsstrategisk Forum bidrager med grundlag for, at
KKR Syddanmark kan træffe beslutning om den kommunale andel af
praktikken, herunder fordelingen mellem kommunerne i Syddanmark
– Principielt tilkendegiver, at kommunerne – for at understøtte udviklingen
af det nære sundhedsvæsen – er indstillet på at varetage en større del af
praktikken i sygeplejerskeuddannelsen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med revision af ni sundhedsfaglige professionsuddannelser er
der udsigt til, at der kan blive ændret i den kommunale andel af de sygeplejerskestuderendes praktik. Kommunerne vil blive inddraget i beslutningerne
herom primært ad to veje.
For det første vil de konkrete lokale studieordninger blive udarbejdet i styregrupper i regi af professionshøjskolerne, hvilket som oftest vil være uddannelsesudvalgene for de pågældende studieretninger. Kommunerne er repræsenteret i uddannelsesudvalgene.
For det andet har UC Lillebælt og UC Syddanmark nedsat et ”advisory
board” på tværs af de to uddannelsesinstitutioner og uddannelsesretningerne, som skal følge revisionen og sætte overordnede retninger og rammer
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for arbejdet. Her er kommunerne repræsenteret med en direktør fra Sundhedsstrategisk Forum og en fra Socialdirektørforum.
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
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 på en god måde 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 kommunerne at udnytte vejlederressourcerne bedre og samtidig øge prak tikandelen pr. studerende inden for de nuværende økonomiske rammer.
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 dermed en baseline, der viser, hvor mange praktik ECTS point pr. studerende der foregår i en kommune. I KKR Syddanmark varetog
kommunerne i 2014-2015 gennemsnitlig 13,45 pct. af de samlede 90 praktik
ECTS point i sygeplejerskeuddannelsen. I bilaget kan opgørelsen ses på
kommuneniveau.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at godkende indstillingen med bemærkning
om, at Sundhedsstrategisk Forum i deres arbejde med området bedes præcisere opgavens omfang og økonomien forbundet hermed.

2.7.

Dimensionering af pædagoguddannelsen
SAG-2015-06161 apk
Baggrund
KKR Syddanmark skal give indstilling til Børn-, Undervisning- og Ligestillingsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen
i Syddanmark for studieåret 2016-2017 samt fordelingen på specialeretninger.
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Praktikpladsforum traf på møde den 7. januar 2016 beslutning om indstilling
til KKR Syddanmark om dimensioneringen.
Kredsen af kommunaldirektører drøftede indstillingen på møde den 20. januar 2016 og anbefaler KKR Syddanmark at følge indstillingen.
Indstilling
Det indstilles, KKR Syddanmark drøfter Praktikpladsforums indstilling til dimensionering af pædagoguddannelsen og beslutter at følge indstillingen.
Praktikpladsforum anbefaler at:
– Det samlede antal uddannelsespladser fastholdes til 1.110 pladser inkl. 5
pct. overbooking
– Der sker en ændring i fordelingen på specialeretningerne til:
– Dagtilbudspædagogik: 42 pct. (fra 44 pct. i 2015/2016)
– Social- og specialpædagogik: 38 pct. (fra 40 pct. i 2015/2016)
– Skole- og fritidspædagogik: 20 pct. (fra 16 pct. i 2015/2016)
Det indstilles desuden, at KKR Syddanmark drøfter nogle af Praktikpladsforums medlemmers ønske om kommunalpolitisk deltagelse i møderne i Praktikpladsforum.
Sagsfremstilling
Det er KKR’s og Regionsrådets ansvar og kompetence at inds tille til Børn,
Undervisning- og Ligestillingsministeriet, hvor mange der skal optages på
pædagoguddannelsen samt at bestemme fordelingen af studerende på specialer. Uddannelsen indeholder tre specialiseringsretninger, hhv. social - og
specialpædagogik, dagtilbudspædagogik og skole-fritidspædagogik.
KKR Syddanmark har nedsat praktikpladsforum med formålet at afgive indstilling om uddannelsespladser til KKR på pædagoguddannelsen.
Forummet er sammensat med administrativ deltagelse fra kommunerne, politisk deltagelse fra Regionen samt repræsentanter fra SL og BUPL. Professionshøjskolerne deltager som tilforordnede på møderne. Odense Kommune
er tovholderkommune for forummet.
Det samlede antal uddannelsespladser
Praktikpladsforum anbefaler KKR Syddanmark en uændret dimensionering
på det samlede antal af uddannelsespladser og fordeling mellem de to professionshøjskoler. Det vil sige 1.110 pladser inkl. 5 pct. overbooking fordelt
med 589 studiepladser på UC Syd og 521 studiepladser på UC Lillebælt.
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Baggrunden for denne indstilling er en samlet vurdering af arbejdsløshedsstatistikker sammenholdt med, at der ifølge befolkningsfremskrivninger forventes et mindre fald i børnetallet frem mod 2021 (4 pct.). Dette fald forventes dog at blive modsvaret af fratrædelse blandt pædagoger samt en stigende behov for pædagoger på blandt andet skole- og fritidsområdet samt
flygtningeområdet.
Fordeling på specialeretninger
I forhold til specialeretningerne anbefaler Praktikpladsforum KKR Syddanmark at lave justeringer på fordelingen i forhold til den nuværende fordeling.
– Dagtilbudspædagogik: 42 pct. (fra 44 pct. i 2015/2016)
– Social- og specialpædagogik: 38 pct. (fra 40 pct. i 2015/2016)
– Skole- og fritidspædagogik: 20 pct. (fra 16 pct. i 2015/2016)
Baggrunden for denne indstilling er et ønske om at opprioritere området for
skole- og fritidspædagogik, hvor kommunerne oplever et øget behov for uddannede pædagoger. Modsat har flere kommuner i en rundspørge af
Odense Kommune givet udtryk for, at de ser et vigende behov for færdiguddannede på social- og specialområdet, samtidig med at der er udfordringer
med at skaffe de fornødne praktikpladser på området.
I forlængelse heraf har en sammenligning med de øvrige KKR områder vist,
at KKR Syddanmark i dimensioneringen for 2015/2016 lå forholdsvist lavt på
skole- og fritidspædagogikspecialeretningen.
Tabel: Fordeling af specialeretninger i de fem KKR områder 2015/2016
Dagtilbud

Social og
special

Skole og
fritid

Nordjylland

40 pct.

40 pct.

20 pct.

Midtjylland

43 pct.

34 pct.

23 pct.

Syddanmark

44 pct.

40 pct.

16 pct.

Sjælland

42 pct.

37 pct.

21 pct.

Hovedstaden

51 pct.

22 pct.

27 pct.

Repræsentation i Praktikpladsforum
På møde i Praktikpladsforum d. 7. januar 2016 fremførte repræsentanter fra
Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og professionshøjskolerne, at de
gerne så, at der fra kommunal side var politisk deltagelse i møderne i praktikpladsforum. Repræsentanterne oplever drøftelserne i forummet som politisk relevante og ville derfor foretrække, at der var kommunalpolitisk repræsentation.
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Kommunaldirektørerne anbefaler KKR at fastholde administrativ repræsentation på møderne, da de anser drøftelserne i Praktikpladsfor um som mere
faglige end politiske.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at følge Praktikpladsforums indstilling til dimensionering af pædagoguddannelsen.
KKR Syddanmark besluttede desuden at fastholde administrativ repræsentation i Praktikpladsforum.

2.8.

Afrapportering National koordinationsstruktur
SAG-2015-06161 bel
Baggrund
I november 2014 udsendte Socialstyrelsen to centrale udmeldinger:
– Borgere med en kompleks erhvervet hjerneskade
– Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Fælleskommunalt socialsekretariat har i forbindelse med de to udmeldinger
sendt spørgeskemaer ud til de 22 syddanske kommuner. Materialet fra kommunerne er samlet til to afrapporteringer fra Syddanmark. Socialdirektørforum har godkendt afrapporteringerne.
Besvarelserne skal sendes til Socialstyrelsen den 1. marts 2016.
Proces for forløb:
– 15. december 2015: Godkendelse i Socialdirektørforum
– 20. januar 2016: Anbefaling i Kommunaldirektørkredsen
– 10. februar 2016: Godkendelse i KKR Syddanmark
– 10. februar - 1. marts 2016: Godkendelse i kommunerne.
Kredsen af kommunaldirektører har drøftet afrapporteringerne og kan anbefale KKR Syddanmark at godkende afrapporteringerne.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender afrapporteringerne.
Sagsfremstilling
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og videnmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og
specialundervisningsområde. Det skal ske gennem videnindsamling, faglig
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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.
Socialstyrelsen har i november 2014 udsendt central udmelding vedrørende:
– Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
– Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal sendes til Socialst yrelsen senest den 1. marts 2016. Afrapporteringerne skal forinden godkendes i
KKR samt i de enkelte syddanske kommuner. Der er opmærksomhed på, at
tidsfristen for den kommunale sagsbehandling er meget stram. Såfremt det
ikke er muligt at foretage den politiske behandling inden for tidsfristen, gives
besked til det Fælleskommunale Socialsekretariat med dato for, hvornår tilbagemelding kan foretages.
Fælleskommunalt Socialsekretariat udarbejder forslag til sagsfremstilling,
der kan anvendes i forbindelse med behandling af afrapporteringerne i kommunalbestyrelserne.
./.

Vedlagt er udkast til afrapporteringer for de 22 syddanske kommuner. Afrapporteringerne viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en
fornuftig forsyningssikkerhed for begge områder.
Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at godkende afrapporteringerne med bemærkning om, at der er en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige muligheder i forhold til uddannelse af medarbejdere på området for alvorlig
synsnedsættelse. Da der er tale om en meget snæver målgruppe er der behov for, at der nationalt sikres uddannelsestilbud i stedet for, at det er afhængigt af de enkelte UC’ere.

2.9.

Møde i Kommunekontaktudvalget den 4. marts 2016
SAG-2015-06161 bel
Baggrund
Kommunekontaktudvalget KKU er centrum for det politiske samarbejde, der
forgår imellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen.
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Mødet forberedes af Region Syddanmark og ledes af regionsrådets formand.
Udvalgets sammensætning:
–

Formanden for regionsrådet

–

Borgmestrene i kommunerne i Region Syddanmark

Der afholdes møde i KKU to gange årligt.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter emner til det kommende møde i
KKU den 4. marts 2016.
Sagsfremstilling
Der er indkaldt til møde i KKU den 4. marts 2016. På mødet forventes følgende punkter:
– Status og perspektiver på sundhedssamarbejdet i Region Syddanmark,
herunder samarbejdet om praksisplanen for almen praksis
– Status på lægedækning og etablering af sundhedshuse i Region Syd danmark
– Dimensioneringen af uddannelse af social- og sundhedsassistenterne
– Den regionale vækst- og udviklingsstrategi herunder aktionsplan
– Region Syddanmarks sparekatalog med fokus på besparelser med kommunal relevans
– Flere unge i erhvervsuddannelse.
KKR Syddanmark har mulighed for at tilføje yderligere punkter til dagsordenen.
Beslutning
Egon Fræhr opfordrede borgmestrene til at deltage i mødet i KKU den 4.
marts. KKR Syddanmark havde ikke øvrige punkter til dagsordenen til mødet.

2.10.

Redningsberedskaber
SAG-2015-06161 bel
Baggrund
Kommunerne har som aftalt med staten leveret en strukturtilpasning med
større og bæredygtige tværkommunale beredskaber pr. 1. januar 2016. Efterfølgende har forsvarsminister Peter Christensen afblæst de planlagte besparelser på 125 millioner kroner på det statslige beredskab. Det betyder, at
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der ikke overføres opgaver til de kommunale beredskabsenheder, og at de
seks statslige beredskabscentre, der er placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge, ikke bliver berørt.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark efter opfordring fra Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsen drøfter en samlet henvendelse til KL vedrørende de nye sammenlagte beredskabers situation i forlængelse af statens manglende overholdelse af økonomiaftalen 2015 vedrørende beredskaberne.
Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsens område har på
møde den 3. februar 2016 aftalt at anmode om at få sat KL`s rolle og engagement i forhold til udmøntning af økonomiaftalen for 2015 på dagsordenen
til mødet i KKR Syddanmark den 10. februar 2016.
Dels er der opmærksomhed på den pressede økonomiske situation, dels på
dialog med staten om at få den risikobaserede dimensionering til at matche
den økonomiske virkelighed.
KL følger situationen nøje og er opmærksom på at fastholde staten i den
gensidige aftale indgået med KL med såvel statslig som kommunal besparelse.
Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune (formand for KL’s Teknik- og
Miljøudvalg) vil på KKR-mødet orientere om KL’s holdning og hidtidige aktiviteter.
./.

Til orientering vedlægges svar fra KL til Sydvestjysk Brandvæsens vedrørende arbejdet med den risikobaserede dimensionering.
Beslutning
Jørn Pedersen orienterede om KL’s arbejde med området. Der er særligt
fokus på to områder:
1. Manglende statslige besparelser på området og den manglende opgaveoverdragelse til de kommunale beredskaber. De begrundelser der bruges fra statens side om at annullere besparelserne er tilsvarende for det
kommunale beredskab
2. Manglende afklaringer i forhold til lovgivningen, herunder at udfordringerne i forbindelse med den risikobaserede dimensionering ikke er løst.
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KKR var enig i, at det er nogle markante udfordringer, der bør arbejdes videre med.
KKR besluttede, at sende en samlet henvendelse til KL for at understrege
udfordringerne og det politiske fokus på området.
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3.

Siden sidst

3.1.

Meddelelser
SAG-2015-06161 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
Økonomiopfølgning på det specialiserede socialområde
For at opnå en tættere dialog og opfølgning har Socialdirektørforum besluttet at iværksætte en række initiativer:
Rammeaftale
Der skal ses nærmere på rammeaftalen i Syd for at vurdere, om der er behov for en justering eller gentænkning af de økonomiske forpligtigelser og
incitamenter til ansvarlig økonomistyring.
Helt konkret skal det undersøges, om rammeaftalen giver et stærkt nok incitament til dels at tilpasse kapaciteten efter efterspørgslen, dels t il at optimere løbende drift og om rammeaftalen omfatter for mange tilbud.
Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i de øvrige regioners regler for økonomistyring og skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige regelsæt.
Undersøgelsen peger imod en eventuel ændring af rammeaftalen for 2017.
Dialog med Region Syddanmark
For at sikre tæt dialog om tilbud, takster og driftsomkostninger, er der aftalt
kvartalsmøder med Region Syddanmark. Der er her opmærksomhed på at
sikre en god overgang ved eventuel lukning af tilbud både i forhold til økonomi og alternative tilbud.
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Takstniveau
Kommunaldirektørkredsen har bedt Socialdirektørforum om at bidrage til en
drøftelse af takstniveau set i lyset af omprioriteringsbidraget og konsekvenser herfor. Der vil på KKR Syddanmarks møde i juni være en opfølgning på
dette arbejde.
Status på Samspil og Styring
KKR Syddanmark besluttede i marts 2014, at der er behov for en strategisk
drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region
Syddanmark fremadrettet skal drive. Den strategiske drøftelse er nu gennemført, og de kommuner der ønsker at overtage tilbud har givet besked til
Region Syddanmark.
Følgende tilbud overtages pr. 1. januar 2017:
– Center for Senhjerneskade afd. Kolding, beliggende i Kolding Kommu ne
– Holtegården, beliggende i Vejen Kommune
– Sydbo, beliggende i Svendborg Kommune
– Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart Kommune.
Henvendelse til Ankestyrelsen
Socialtilsynene har tidligere haft mulighed for at udstede dispensationer med
hjemmel i bekendtgørelse om socialtilsyn (§6 stk3). I forbindelse med det
driftsorienterede tilsyn kunne Socialtilsynet, efter en konkret vurdering, fastsætte vilkår for den fortsatte godkendelse, således at godkendelsen kunne
fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere
bestemt periode.
Efter en principafgørelse har Ankestyrelsen imidlertid afgjort, at der kun kan
fastsættes en sådan bestemmelse i bekendtgørelsen, hvis der er en klar
hjemmel herfor i lovgivningen. Ankestyrelsen finder ikke, at der er en sådan
hjemmel i lov om socialtilsyn.
./.

KKR Syddanmark har rettet henvendelse til social- og indenrigsminister Karen Ellemann for at påpege det uhensigtsmæssige i, at Socialtilsynene ikke
længere kan give dispensation. Det vil blandt andet medføre unødvendige
ventetider for berørte borgere, at socialtilsynene skal godkende et tilbud eller en plejefamilie på ny, hvis tilbuddet eller plejefamilien anmoder om en
mindre justering i den oprindelige godkendelse.

./.

Social- og indenrigsministeren er enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at
socialtilsynene ikke har mulighed for at give sociale tilbud lov til at fravige en
godkendelse under nærmere bestemte vilkår, hvis det i øvrigt er fagligt for-
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svarligt. Der er derfor formuleret udkast til lovforslag om konsekvensændringer. Planen er at lovforslaget behandles i Folketinget, så ændringen kan
træde i kraft den 1. juli 2016.
Møde i Dialogforum den 25. november 2015
Den 25. november 2015 var der møde i Dialogforum. Et godt møde med
bred debat om blandt andet inklusion i folkeskolen, velfærdsteknologi, boliger til mennesker med handicap og samspil og styring. Referatet kan findes
her: http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-dialogforum-den-25-november-2015-id193938/?n=0&section=29800
Dialogforum består af følgende medlemmer:
Danske Handicaporganisationer:
Ole Lennart Hansen
Michael Koch Johnson
Bente Bjerregaard Rey
Skole og forældre:
Roar Hylleberg
Kommunerne:
Borgmester Egon Fræhr, KKR-formand
Borgmester Jacob Bjerregaard, KKR-næstformand
Direktør Lone W. Rasmussen, Tønder Kommune
Direktør Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune
Næste møde i Dialogforum er den 2. juni 2016.
Temadag det specialiserede socialområde den 3. marts 2016
En gang årligt afholdes en temadag for det specialiserede socialområde i
regi af KKR Syddanmark.
Emnet for temadagen i 2016 er: Hvad blev der af socialpolitikken? Er den
blevet helt opslugt af arbejdsmarkedspolitikken – eller lever den i bedste velgående? Hvor er socialpolitikken på vej hen?
Programmet vil omfatte oplæg ved social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet, Center for
Velfærdsstatsforskning samt en politisk paneldebat om temaet.
Temadagen er målrettet politiske udvalg som arbejder med det sociale område, henholdsvis børn og unge, samt voksne og udsatte borgere. Derudover er direktører/ chefer velkomne til at deltage.
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./.

Temadagen finder sted torsdag den 3. marts 2016, kl. 12.00-15.30, med frokost fra 12.00-12.45. Stedet er Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500
Middelfart.
Opfølgning på dimensionering af PAU- og SOSU-uddannelserne
I november 2015 traf KKR Syddanmark beslutning om dimensionering af
PAU- og SOSU-uddannelserne på baggrund af, at det ikke var lykkes at
indgå en national aftale om dimensioneringen for de tre uddannelser i 2016.
KKR besluttede endvidere at ville forsøge at indgå i politiske drøftelser med
Region Syddanmark om muligheden for at hæve dimensioneringen på
SOSU-assistentuddannelsen.
Formand for KKR Syddanmark Egon Fræhr anmodede i december regions rådsformand Stephanie Lose om et møde for at drøfte problemstillingen.
Stephanie Lose ønskede på daværende tidspunkt at afvente en udmelding
fra forhandlingsparterne (ministeriet, KL og Danske Regioner) om dimensioneringsaftale forud for et møde.
På baggrund af henvendelse til Danske Regioner fra KL’s formand Martin
Damm, samt drøftelser mellem KL og Danske Regioner om behovet for at
øge antallet af SOSU-assistentelever, udsendte formand for Danske Regioner Bent Hansen brev til regionerne. I brevet opfordres regionerne til at tage
kontakt til KKR for at drøfte mulighederne for at uddanne flere SOSU assistenter under to forudsætninger:
1. Kommunerne finansierer de ekstra elevforløb, så regionerne ikke får
merudgifter hertil. Det betyder bl.a., at de ekstra elever ansættes i
kommunerne, så regionerne ikke har lønudgifter til eleverne
2. De ekstra elevforløb søges tilrettelagt lokalt på en måde, der indebærer mindst muligt øget belastning af den regionale praktikkapacitet.
På baggrund heraf er der igen taget kontakt til Region Syddanmark for politisk at drøfte muligheder for at hæve antallet af SOSU-assistentelever. Der
er nu ved at blive planlagt møde herom.
Det kan i øvrigt oplyses, at der fortsat forhandles på centralt niveau om den
nye SOSU-uddannelse. Det forventes, at der vil foreligge et udkast til aftale
om den nye uddannelse, som parterne kan tage politisk stilling til, i løbet af
februar måned. Det er fortsat hensigten, at den nye SOSU-uddannelse skal
træde i kraft fra 2017 – og dermed ligge til grund for dimensioneringen for
2017.
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Trafikanalyse for en fast Kattegatforbindelse
./.

Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen har fremlagt de trafikale konsekvenser og brugerfinansieringspotentialet ved Kattegatforbindelsen. Regeringen ønsker ikke at gå videre med planerne om en fast forbindelse over
Kattegat.
Chefkonsulent Niels Græsbøll, Trekantområdet har lavet et statusnotat, hvor
hovedlinjerne i Kattegatanalysen fremgår. Selve rapporten kan findes via
dette link: http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/strategisk-analyse-af-kattegatforbindelse
Regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger

./.

Som optakt til de årlige økonomiforhandlinger med regeringen holder KL
regionale møder for borgmestre og kommunalpolitikere. Mødernes formål er
at få en bred politisk debat om forhandlingerne og de rammer og positioner,
der tegner sig.
Meddelelser fra KKR udpegede:
– Det syddanske EU-kontor og internationalt samarbejde i Syddanmark ved
Johnny Søtrup, Esbjerg
– Vækstforum Syddanmark ved Erik Buhl Nielsen, Varde
– Væksthus Syddanmark ved Laurids Rudebeck, Tønder
– Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen, Aabenraa
– Trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik. For Fynbus Morten Andersen,
Nordfyns.
– RAR Syd ved Thomas Andresen, Aabenraa
– RAR Fyn ved Steen Møller, Odense.
Beslutning
Johnny Søttrup orienterede om, at det syddanske EU-kontor i 2015 har fået
165 mio. kr. trukket hjem til projekter i Syddanmark. Kontoret har netop fornyet sin aftale med sine ejere, herunder KKR Syddanmark. Kontoret har
valgt at opruste personalemæssigt, så der nu er 13 fuldtidsansatte i Bruxelles samt to ansatte i Danmark.
Erik Buhl Nielsen orienterede om, at Syddansk Vækstforum afholder døgnseminar i marts. Her skal fremtidige indsatsområder drøftes. Der er generelt
et godt arbejdsklima i forummet.
Laurids Rudebeck orienterede om, at Væksthus Syddanmark har været på
studietur til London med fokus på, hvordan man kan understøtte små og
mellemstore virksomheder.
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Povl Kylling Petersen fortalte, at Sundhedskoordinationsudvalget har afholdt fællesmøde med Det administrative kontaktforum, som er administrativt ansvarlig for gennemførelsen af Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget følger løbende fremdriften i implementeringen af aftalen. Der er
i udvalget forståelse for, at det tager tid at sikre implementering af aftalen,
men det forventes, at der i løbet af indeværende år kan ses mærkbare effekter af Sundhedsaftalearbejdet.
Thomas Andresen fortalte, at RAR Syd på sit strategiseminar har vedtaget
en strategi- og udviklingsplan for 2016. Her er fokus på følgende fire prioriterende indsatsområder: Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder,
Langtidsledighed skal bekæmpes, Flere unge skal have en uddannelse, Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet.
Steen Møller orienterede om, at også RAR Fyn har afholdt strategiseminar
og via dette har prioriteret en række indsatsområder. RAR Fyn har haft fokus på positiv listen, der beskriver mulige opkvalificeringsindsatser i jobcentrene. Listen er skåret betydeligt ned og tilpasset ift. arbejdsmarkedets behov.
KKR Syddanmark tog orienteringerne til efterretning.
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4.

Punkter til næste møde

4.1.

Dagsordenspunkter til mødet den 13. juni 2016
SAG-2015-06161 bel
Baggrund
Punkter til dagsordenen for næste møde i KKR Syddanmark den 13. juni
2106.
Dagsordenen forventes blandt andet at indeholde følgende:
– Godkendelse af Rammeaftale 2017
– Godkende afrapportering af central udmelding om svær spiseforstyrrelse
– Klimatilpasning (afledning af regnvand, drænvand, åvand m. m.)
– Bredbånd/mobildækning
– Opfølgning fra Socialdirektørforum om fokus på takstniveau
– Kommunernes rolle og indsats på turismeområdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter om der er andre sager til dagsordenen for mødet den 13. juni 2016.

Beslutning
KKR Syddanmark havde ikke yderligere punkter til dagsordenen d. 13. juni
2016.
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5.

Eventuelt

5.1.

Eventuelt.
SAG-2015-06161 bel

Beslutning
Intet hertil
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