
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. sep-
tember 2015 

SAG-2015-03976 bel 

 

Baggrund 

Referat fra møde i KKR Syddanmark den 10. september er tidligere lagt 

ud på eDagsordenen til rådets medlemmer. 

 

Referatet kan ligeledes findes på KKR Syddanmarks hjemmeside via lin-

ket: 

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Syddanmark-den-10-

september-2015-id186838/?n=0&section=29800 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 

10.september 2015. 

 

  

      

Beslutning 

Referatet blev godkendt. 

 

  

http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Syddanmark-den-10-september-2015-id186838/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-Syddanmark-den-10-september-2015-id186838/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mel-
lem KL og kommunerne 

SAG-2015-03976 bel 

 

Baggrund 

KL’s formand Martin Damm lægger op til debat om: 

– Fremtidens kommunestyre 

– KL og samspillet mellem KL og kommunerne 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter fremtidens kommunestyre, 

KL og samspillet mellem KL og kommunerne, med afsæt i oplæg af 

KL`s formand Martin Damm. 

 

Sagsfremstilling 

Fremtidens kommunestyre 

Kommunestyret vil se anderledes ud om 5-10 år. Rammevilkårene er i 

markant forandring, og det kan ikke tages for givet, at det har den 

samme rolle eller indflydelse, som i dag. 

 

KL’s bestyrelse ønsker at lægge op til en drøftelse af fremtidens repræ-

sentative lokaldemokrati og dets rolle. Klare visioner og sigtepunkter for 

fremtidens kommunestyre er forudsætningen for at kunne præge retnin-

gen fremfor alene at tilpasse sig.   

 

./. KL’s formand lægger på mødet i KKR Syddanmark op til en drøftelse af 

mulige visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre, og hvad 

de samtidig kræver af kommunerne/den politiske ledelse i kommunerne 

og af KL. Der er vedlagt et diskussionsoplæg. Bestyrelsen vil efter drøf-

telserne i de fem KKR arbejde videre med ”Fremtidens kommunestyre”.  

 

På kort sigt 

Aktuelt stiller den nye politiske og økonomiske virkelighed, som folke-

tingsvalget har medført, KL og kommunerne over for nye udfordringer, 

og nye dagsordener. Dertil kommer en fortsat stor implementeringsop-

gave på især skole- og beskæftigelsesområdet og et fortsat arbejde med 

”Danmark i forandring”, sikring af arbejdsudbud og nye skridt i den vi-

dere udvikling af det nære sundhedsvæsen. 
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KL’s formand Martin Damm giver sit billede og sin vurdering af KL’s 

position, spillerum og forudsætninger for indflydelse. Med baggrund heri 

lægges der op til en drøftelse af KL’s rolle og samspillet mellem KL og 

kommunerne. 

 

Beslutning 

KL’s formand Martin Damm præsenterede KL’s bestyrelses tanker om 

fremtidens kommunestyre med udgangspunkt i det oplæg, der var ud-

sendt med dagsordenen. Af fokuspunkter fra oplægget kan blandt andet 

nævnes: 

 Der er et stadig større fokus på ensartethed blandt både medier 

og landspolitikere. Værdien ved forskellighed og lokale tilpasnin-

ger er ofte svær at komme igennem med. KL skal kunne hånd-

tere, at kommunerne på blandt andet rammevilkår bliver mere og 

mere forskellige, samtidig med at der er et øget pres for ensartet-

hed. 

 Det er tydeligt, at der er blevet flere arenaer at spille på i forhold 

til kommunernes økonomi. Første runde er økonomiforhandlin-

gerne i juni, anden runde er i forbindelse med finanslovsforhand-

lingerne. 

 Det kommunale fællesskab medfører, at alle 98 kommuner ikke 

altid kan få præcis det, som de ønsker, ud af alle aftaler som KL 

indgår. Fokus må være på værdien for den samlede kommunale 

sektor. Det kan derfor også give mening for KL at gå ind i sager, 

som ikke alle kommuner vil få gevinst af. 

 KL skal arbejde for at komme tættere på sine medlemmer. KL 

skal være alle kommunalbestyrelsesmedlemmers organisation. 

 

KKR Syddanmark havde blandt andet følgende kommentarer til oplæg-

get: 

 Det er vigtigt, at KL holder sig fra at tale for meget i generelle 

termer om kommunerne, men i stedet holder fast i, at kommu-

nerne er forskellige og har forskellige udfordringer. Fælles løsnin-

ger skal give mening lokalt. 

 Det vil være givtigt, hvis KL på konferencer med mere i højere 

grad henter inspiration udefra. 

 KL kan bidrage til kompetenceudvikling af kommunalbestyrelses-

medlemmer. Både i forhold til at sikre kendskab til KL og vær-

dien af den fælles organisation, men også i forhold til hvervet 

som politiker, samspillet med forvaltningen og borgerinddragelse. 

 KL har på det seneste vist sig god til at drive en række fælles ud-

viklingsprojekter for kommunerne. Det skal der holdes fast i 

fremadrettet. 
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KKR Syddanmark ønsker at fortsætte debatten, gerne med afsæt i 

opsamlingen fra de fem KKR`s drøftelser. KL`s Bestyrelsen må der-

for gerne bidrage med temaer til i KKR. 

 

  

2.2. Resultatkontrakt med Syddansk EU kontor 

SAG-2015-05058 bel 

 

Baggrund 

Det Syddanske EU-kontor opererer på baggrund af løbende 2-årige re-

sultatkontrakter med de tre parter i ejerkredsen; KKR Syddanmark, Re-

gion Syddanmark og SDU. Den nuværende kontrakt er gældende for pe-

rioden 2014-2015. KKR Syddanmark skal derfor godkende en ny kon-

trakt for perioden 2016-2017 på sit møde den 16. november. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Syddanmark drøfter og godkender udkast til ny 

kontrakt.  

 

Sagsfremstilling 

Syddansk EU-kontor SDEO har i dialog med Region Syddanmark, og ef-

ter drøftelse i bestyrelsen, formuleret et udkast til en ny resultatkontrakt 

2016-2017. Udkastet er baseret på dels en opfølgning på indeværende 

kontrakt dels på en evaluering lavet af COWI, hvor der ses på SDEOs 

drift, aktiviteter og resultater i den seneste kontraktperiode.  

 

Evalueringen peger på, at SDEO overordnet set har opfyldt kontraktens 

opstillede aktivitets- og resultatmål. COWI giver i evalueringen en række 

konkrete anbefalinger til SDEO, herunder blandt andet at SDEO: 

– opbygger flere kompetencer inden for designområdet og indgår en 

samarbejdsaftale med erhvervsklyngen Design2Innovate 

– temaopdeler arrangementer i NIMS (Netværk for Internationale Med-

arbejdere i Syddanmark - et tværgående netværk for kommunale med-

arbejdere med ansvar for internationale aktiviteter og/eller internatio-

nale strategier) 

– sætter større fokus på klyngeorganisationernes behov for bistand fra 

SDEO. 

 

Udkastet til en ny resultatkontrakt for 2016-2017 bygger videre på mål-

sætningerne i kontrakten for 2014-2015, men ambitionsniveauet for de 

enkelte mål er øget og præciseret, blandt andet på baggrund af anbefalin-

ger fra COWI.  
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Det forventes således i den nye kontrakt, at SDEO i næste periode bl.a.:  

– yder vejledning til udarbejdelse af ansøgninger om minimum 125 mio. 

kr. (tidl. 75 mio. kr.) til syddanske aktører 

– indsatsen medfører tilsagn på EU-projekter til en EU-medfinansiering 

på 40 mio. kr. (tidl. 30 mio. kr. direkte til syddanske aktører) 

– mindst otte kommuner får, i dialog med SDEO, udarbejdet eller opda-

teret deres eksisterende strategi for deres EU-indsats 

– SDEO medvirker til at etablere internationalt samarbejde eller udvikle 

et europæisk projekt i mindst 10 af de 22 kommuner i Syddanmark 

 

./. Udkast til resultatkontrakt 2016-2017 samt evaluering af SDEO er ved-

hæftet som bilag.  

 

Kredsen af kommunaldirektører har på sit møde den 6. november drøf-

tet udkastet og kan på baggrund heraf anbefale KKR Syddanmark at 

godkende og underskrive kontrakten. Kredsen af kommunaldirektører 

finder dog behov for at kontrakten fremadrettet (fra 2018) i højere grad 

også afspejler fokusområder i byregionalt regi. Der tages efterfølgende 

initiativ til at tilrette en ny kontrakt med dette. 

 

Beslutning 

Direktør Rasmus Anker-Møller indledte punktet med en kort præsenta-

tion af Syddansk EU kontors resultatkontrakt samt præsenterede den nye 

kontrakt.  

 

KKR anerkendte, at Syddansk EU kontor på flot vis har levet op til de 

opstillede mål i resultatkontrakten. KKR Syddanmark godkendte den nye 

kontrakt med kredsen af kommunaldirektørernes bemærkning om, at 

kontrakten fremadrettet (fra 2018) i højere grad også afspejler fokusom-

råder i byregionalt regi. 

 

  

2.3. Aftale mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark 2016 

SAG-2015-05058 bel 

 

Baggrund 

Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om væksthusene, skal 

der hvert år indgås en regional aftale mellem KKR og det lokale vækst-

hus. Ligeledes skal KL hvert år indgå en aftale med Erhvervs- og Vækst-

ministeriet om de nationale mål for væksthusenes indsats. 

 



KKR Syddanmark  | 16-11-2015 

 SIDE  |  10 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en aftale, der sætter 

retningen for Væksthusene i 2016 og fastlægger de nationale mål for de 

fem væksthuse. 

 

Udkast til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 

har taget højde for de nationale mål samt de regionale behov og aftalen 

er nu klar til godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Syddanmark drøfter og godkender aftalen med 

Væksthus Syddanmark. 

 

Sagsfremstilling 

Aftale for 2016 mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark er 

formuleret på baggrund af en drøftelse på møde i kredsen af kommunal-

direktører i foråret 2015 samt i Væksthusets bestyrelse. 

 

Aftalen består af indsatser fra den nationale aftale samt indsatser med lo-

kalt afsæt. Derudover rummer aftalen en videreførelse og styrkelse af ele-

menter fra aftalen i 2015. 

 

Forpligtelser fra den nationale aftale 

Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper 

fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere 

strategien Væksthusene 2.0. 

 

Indsatsområder i den regionale aftale 

Væksthus Syddanmark skal arbejde med følgende: 

– screening af virksomheder for at sikre, at ressourcerne bruges på de 

virksomheder, der ligger i Væksthus Syddanmarks målgruppe. Fortsat 

fokus på at øge andelen af virksomheder i vækstlaget 

– udmøntning af statsinitiativer, som kan minimere antallet af aktører og 

skabe større synlighed og gennemskuelighed for virksomheder og sam-

arbejdspartnere 

– konsolidering af Væksthus Syddanmark og de ydelser og services, som 

stilles til rådighed for målgruppen til gavn for vækst og udvikling i 

kommunerne 

– fokus på udvikling af samarbejder, også med tværkommunale aktø-

rer/business regions. 

 

./. Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark er sammen 

med rammeaftalen 2016-2020 og den nationale aftale vedlagt som bilag. 

 



KKR Syddanmark  | 16-11-2015 

 SIDE  |  11 

Beslutning 

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm indledte punktet med en kort præ-

sentation af den nye aftale.  

 

KKR Syddanmark godkendte den nye aftale. 

 

  

2.4. Fordeling af flygtninge 2016 

SAG-2015-03976 apk 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen forventer på nuværende tidspunkt, at der samlet 

kommer 12.000 flygtninge til Danmark i 2016, som skal fordeles mellem 

kommunerne. KKR Syddanmark har i den forbindelse besluttet at følge 

Udlændingestyrelsens fordeling af flygtninge mellem kommunerne. 

  

Udlændingestyrelsen har på den baggrund udmeldt de forventede kom-

munekvoter for fordeling af flygtninge i 2016. Dog påpeges det af styrel-

sen, at der kan ske ændringer i den samlede forventning til antallet af 

flygtninge i 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Syddanmark besluttede på møde d. 17. juni 2015, at de ønskede at 

følge de af Udlændingestyrelsen beregnede kvoter for fordeling af flygt-

ninge i regionen i 2016. 

 

./. Udlændingestyrelsen har på denne baggrund i brev d. 29. september 

2015 udmeldt de forventede flygtningekvoter fordelt på regioner og på 

kommunerne i de enkelte regioner. Tallene ses i tabellerne nedenfor.  

 

Tabel: Forventede tal for flygtninge i 2016, regionsplan 

 

Region Antal 

Region Hovedstaden 1.928 

Region Sjælland 2.163 

Region Midtjylland 3.209 

Region Nordjylland 1.724 

Region Syddanmark 2.976 

I alt 12.000 
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Tabel: Forventede tal for flygtninge i 2016, syddanske kommuner 

 

Kommune Antal 

Middelfart 102 

Assens 145 

Faaborg-Midtfyn 194 

Kerteminde 60 

Nyborg 101 

Odense 385 

Svendborg 157 

Nordfyns 88 

Langeland 38 

Ærø 26 

Haderslev 128 

Billund 57 

Sønderborg 166 

Tønder 129 

Esbjerg 276 

Fanø 12 

Varde 152 

Vejen 83 

Aabenraa 123 

Fredericia 97 

Kolding 196 

Vejle 261 

I alt 2.976 

 

Udlændingestyrelsen gør dog i brevet opmærksom på, at landstallet for 

2016 kan blive justeret. Dette vil i så fald ske, nær ændringsforslaget til 

finansloven for 2016 foreligger. Hvis der sker en justering af det forven-

tede landstal i 2016, vil der være mulighed for at indgå frivillige aftaler 

om henholdsvis fordelingen af flygtninge mellem regionerne samlet og 

fordelingen mellem kommunerne i de enkelte regioner. 

 

Det er desuden aftalt i forhandlingsresultatet for kommunernes økonomi 

i 2016 mellem KL og regeringen, at det ekstraordinære integrationstil-

skud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. viderefø-

res i 2016. Investeringstilskuddet, der bl.a. er afsat til en hurtig udvidelse 

af boligkapaciteten, er fordelt efter ovenstående kommunekvoter for 

2016, mens integrationstilskuddet er fordelt efter kommunekvoterne for 

2015 og 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for ud-

lændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014.  
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Endvidere er der i opfølgningen på forhandlingsresultatet for kommu-

nernes økonomi i 2016 aftalt et eftersyn af kommunernes samlede øko-

nomi på integrationsområdet. Dette eftersyn skal være færdigt i januar 

2016. 

 

Beslutning 

Steen Møller (C), Odense, beskrev kort, hvordan der i KL’s Arbejdsmar-

keds- og erhvervsudvalg arbejdes med henholdsvis fordeling af flygt-

ninge og økonomien på området: 

 Fordeling af flygtninge. Der ses på den matematiske model, som lig-

ger til grund for Udlændingestyrelsens oplæg til fordeling af 

flygtninge. Blandt andet ses der på afgrænsningen af, hvilke per-

soner der opholder sig i Danmark, som skal tælles med i bereg-

ningerne. Til referatet vedhæftes bilag om den matematiske for-

delingsmodel. 

 Økonomi. I januar vurderede KL, at kommunernes økonomi på 

området nogenlunde gik op. Siden har det stigende antal flygt-

ninge og ændringer i refusionsreglerne dog betydet, at der er be-

hov for at lave et nyt tjek af økonomien. Her skal afledte udgif-

ter blandt andet belyses nærmere. 

 

Anders B. Kristensen, KL, orienterede om, at der i opfølgningen på for-

handlingsresultatet for kommunernes økonomi i 2016 er aftalt et eftersyn 

af kommunernes samlede økonomi på integrationsområdet. Arbejdet 

forventes færdigt ultimo januar 2016. I den forbindelse er alle meget vel-

komne til at indsende inputs til KL omkring økonomien på området. 

  

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.  

 

  

2.5. Socialtilsyn Syd – takster 2016 

SAG-2015-03976 bel 

 

Baggrund 

På det seneste møde i KKR Syddanmark blev de udmeldte takststignin-

ger fra Socialtilsyn Syd drøftet. Kommunerne havde et ønske om øget 

information og det blev besluttet at borgmester Christian Thygesen og 

borgmester Egon Fræhr skulle følge op på dette ønske. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
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Socialtilsyn Syd og Faaborg-Midtfyn Kommune har med afsæt i drøftel-

sen på KKR Syddanmarks møde og den efterfølgende opfølgning, bidra-

get med en række supplerende informationer i forhold til taksterne for 

2016. 

 

./. I bilaget uddyber Socialtilsyn Syd begrundelserne for takststigningen og 

fremlægger et udspecificeret budget for 2016. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

  

2.6. Henvendelse til KL’s bestyrelse om Praksisplanudvalget 

SAG-2015-05058 apk 

 

Baggrund 

Implementeringen af praksisplanen for almen praksis er udfordret af par-

ternes forskellige tolkninger af overenskomsten på området.  

 

De kommunale medlemmer har på den baggrund henvendt sig til KL’s 

bestyrelse for at få dem til at løfte sagen på nationalt plan. 

 

KL’s bestyrelse har svaret på henvendelsen den 6. november 2015.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen for almen praksis har til formål at sikre udmøntningen af 

sundhedsaftalen i forhold til almen praksis. Arbejdet med praksisplanen 

er forankret i Praksisplanudvalget, hvor de syddanske kommuner, Region 

Syddanmark og PLO Syd er repræsenteret. 

 

Praksisplanen for almen praksis blev godkendt i Praksisplanudvalget i 

juni 2015.  

 

Implementering af planen er dog betydeligt udfordret, da der blandt an-

det ikke er enighed blandt parterne om tolkningen af den centrale over-

enskomst i forhold til decentralisering af ydelserne samtaleterapi og syge-

besøg. Fra kommunal og regional side er der enighed om, at der skal ind-

gås aftale om disse to ydelser som det første. PLO Syddanmark anerken-

der dog ikke denne tolkning af overenskomsten. 
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 På denne baggrund har de kommunale medlemmer af Praksisplanudval-

get besluttet at henvende sig til KL’s bestyrelse med henblik på, at de 

løfter sagen på nationalt plan.  

 

KL’s bestyrelse drøftede sagen på møde d. 22. oktober. KL’s bestyrelse 

besluttede, at de vil samle de nationale parter til drøftelse af sagen.  

 

./. Af svarbrevet fremgår det at KL tager initiativ til at, sekretariatsrådskred-

sen for Regioners Lønnings- og Takstnævn (Danske Regioner, Finansmi-

nisteriet, Sundheds og Ældreministeriet og KL) samles til en drøftelse af, 

hvorledes de offentlige centrale parter skal forholde sig til den mang-

lende fremdrift i de lokale forhandlinger. 

Samtidig opfordres kommunerne til at søge samlede forhandlingsresulta-

ter i praksisplanudvalgene med regioner og almen praksis. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

  

2.7. Ny strategi for velfærdsteknologi 

SAG-2015-03976 apk 

 

Baggrund 

Velfærdsteknologi er et område under hastig udvikling og forandring. 

Sundhedsstrategisk Forum har på den baggrund fundet det nødvendigt at  

revidere den oprindelige strategi ”Velfærdsteknologi i et innovationsper-

spektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner”, god-

kendt af KKR Syddanmark i 2013. 

 

Sundhedsstrategisk Forum har udarbejdet et udkast til en ny fælleskom-

munal strategi for velfærdsteknologi, som ønskes godkendt af KKR Syd-

danmark.  

 

Kredsen af kommunaldirektører drøftede strategien på møde den 6. no-

vember og anbefaler KKR Syddanmark at godkende strategien.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udkastet til den nye fælles-

kommunal strategi for velfærdsteknologi og godkender strategien. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Syddanmark godkendte i april 2013 strategien ”Velfærdsteknologi i 

et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske 
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kommuner”. Det var kredsen af kommunaldirektører, der i 2011 beslut-

tede, at der skulle udarbejdes en fælles syddansk strategi på området.  

 

Strategien havde fokus på kvalificering og koordinering af kommunernes 

brug af velfærdsteknologi. Derudover havde strategien følgende succes-

kriterium: 

 

At der inden for et år udvikles en fælles proces- og implementeringsmodel til vurde-

ring, udbredelse og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger, og at modellen inden 

for en 3-årig periode efter strategiens godkendelse er anvendt til implementeringen af 

fem VT-indsatser blandt de 22 syddanske kommuner. 

 

Sideløbende med arbejdet med strategien er der dog sket en hastig udvik-

ling på området. KL har blandt andet udarbejdet et landkort over vel-

færdsteknologiske løsninger, CoLab i region Syddanmark er oprettet, og 

en del kommuner er kommet langt med egne løsninger. Derudover har 

det i processen vist sig, at ønskerne for samarbejdet om velfærdstekno-

logi har varieret betydeligt på tværs af kommunerne.  

 

Sundhedsstrategisk Forum har som en konsekvens heraf drøftet arbejdet 

med strategien og besluttede i forsommeren 2015, at det var nødvendigt 

med en ny strategi, som primært har fokus på samarbejde.  

 

./. Formålet med den nye strategi er at understøtte det gode liv for borgeren 

ved hjælp af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger, således at 

flere borgere kan tage ansvar for eget liv og tage vare på egen sundhed 

og egenomsorg. Strategien skal understøtte den fælles rehabiliterende til-

gang og det tværsektorielle samarbejde, og den støtter op om Sundheds-

aftalen 2015-2018. 

 

I den nye strategi opstilles to overordnede målsætninger, som angiver 

retning og fokus samt skaber mulighed for en fælleskommunal strategi i 

flere hastigheder. Hermed vil kommunerne kunne indgå i samarbejdet ef-

ter den enkelte kommunes egne ønsker, ambitioner og ressourcer:   

1. Vidensfora – niveau 1 er uforpligtende vidensfora, hvor det pri-

mære fokus er at udveksle erfaringer og finde synergier  

2. Samarbejdsgrupper – niveau 2 er gensidigt forpligtende samar-

bejder om udvikling, test og implementering, hvor værktøjerne 

eksempelvis er VelfærdsTeknologiVurderinger (VTV) og business 

cases. 

 

Kredsen af kommunaldirektører drøftede strategien på møde d. 6. no-

vember. Kommunaldirektørkredsen anerkender, at der allerede er mange 
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aktiviteter i gang lokalt, og at strategien er udtryk for det, der er realistisk 

at samarbejde om fælleskommunalt. På den baggrund anbefaler Kommu-

naldirektørkredsen KKR Syddanmark at godkende strategien. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte den nye strategi for velfærdsteknologi. 

 

  

2.8. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelsen i 2016 

SAG-2015-03976 apk 

 

Baggrund 

Med udgangen af 2015 udløber trepartsaftalen, som fra 2007 har fastlagt 

dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-hjælpere 

og SOSU-assistenter) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU-

uddannelsen). 

 

Det har ikke været muligt at indgå en national aftale om dimensionering 

af uddannelserne, hvorfor det er lagt ud til KKR Syddanmark at fast-

lægge dimensioneringen i regionen i 2016. For SOSU-

assistentuddannelsen skal dette dog ske efter aftale med region Syddan-

mark. 

 

Der er i region Syddanmark nedsat et Dimensioneringsudvalg, som har 

til opgave at komme med indstilling om dimensioneringen til KKR. 

Kredsen af kommunaldirektører har d. 6. november drøftet sagen og er 

kommet med bemærkninger til Dimensioneringsudvalgets indstilling. 

 

KKR Syddanmark skal på mødet træffe beslutning om dimensionerin-

gen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark: 

– drøfter Dimensioneringsudvalgets forslag til dimensionering af hhv. 

SOSU-hjælperuddannelsen, SOSU-assistentuddannelsen og PAU-

uddannelsen i 2016 og på denne baggrund træffer beslutning om di-

mensioneringen 

– beslutter om KKR Syddanmark på baggrund af anbefaling fra Kom-

munaldirektørkredsen vil indlede politiske forhandlinger med Region 

Syddanmark om muligheden for at hæve dimensioneringen på SOSU-

assistentuddannelsen. 

 

Sagsfremstilling 
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Fra 2007 til 2015 var dimensioneringen af social- og sundhedsuddannel-

serne (SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter) samt den pædagogiske assi-

stentuddannelse (PAU-uddannelsen) fastlagt via trepartsaftalen. 

 

Med udsigten til udløbet af trepartsaftalen i år har KL siden foråret 2015 

forhandlet om en ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaci-

teten med staten, regionerne og LO. På nuværende tidspunkt har det dog 

ikke været muligt at nå til enighed om en ny aftale for dimensioneringen 

på nationalt plan. 

 

I en rundspørge blandt de syddanske kommuner i efteråret 2014 har 

kommunerne tilkendegivet, at de ønsker et fald i antallet af SOSU-

hjælpere på mellem 25-50 %, og en stigning i antallet af SOSU-

assistenter på mellem 25-50 %. Desuden har KL meldt ud, at der samlet 

for kommunerne også er et ønske om, at antallet af PAU-elever falder 

betydeligt. 

 

Dimensionering på regionalt plan 

./. Kommunerne er på baggrund af ovenstående ikke forpligtet af en central 

aftale om dimensionering af uddannelserne. På den baggrund skrev KL 

ud til landets borgmestre d. 25. september 2015 og anbefalede, at kom-

munerne og de fem KKR i 2016 planlægger dimensioneringen på regio-

nalt plan som vist nedenfor: 

 

SOSU-hjælper Gammel 

Fordeling 

Ny fordeling Forskel 

(Ny - gam-
mel) 

Hele landet 8.117 7.319 -798 

Region Hovedstaden 2.449 2.124 -325 

Region Sjælland 1.237 1.143 -94 

Region Syddanmark 1.894 1.701 -193 

Region Midtjylland 1.786 1.599 -187 

Region Nordjylland 751 752 1 

 

SOSU-assistent Gammel 

fordeling 

Ny fordeling Forskel 

(Ny - gam-
mel) 

Hele landet 1.897 2.077 179 

Region Hovedstaden 681 662 -19 

Region Sjælland 281 320 39 

Region Syddanmark 378 447 69 

Region Midtjylland 386 437 51 

Region Nordjylland 171 211 40 

 



KKR Syddanmark  | 16-11-2015 

 SIDE  |  19 

 Tallene baserer sig på de prognoser fra Finansministeriet, som har ligget 

til grund for drøftelserne om en ny styringsmodel på nationalt plan. Tal-

lene indebærer en reduktion af antallet af SOSU-hjælperelever på i alt 

800 og en stigning på 400 SOSU-assistentelever, heraf knap halvdelen 

ansat af kommunerne.  

 

Fordelingen mellem de fem KKR i forhold til SOSU-eleverne er baseret 

på en fordelingsnøgle, der har været drøftet med de fem KKR formand-

skaber. Nøglen bygger på 50 % på den nuværende fordeling og 50 %. på 

fordelingsnøglen for ældremilliarden. Målet har været at sikre en bedre 

fordeling i forhold til demografien uden at lave for voldsomme ændrin-

ger mellem regionerne.  

 

./. For at kunne indfri ønsket om at antallet af SOSU-assistentelever skal 

stige, kræver det en regional aftale med Region Syddanmark, da eleverne 

blandet andet skal være i sygehusregi i deres somatiske praktik med hen-

blik på at opnå deres autorisation. Region Syddanmark har meddelt, at de 

ikke vil indgå en sådan aftale på nuværende tidspunkt, men at de plan-

lægger ud fra en dimensionering svarende til den i 2015. 

 

 I forhold til PAU-eleverne er årsagen til, at KL anbefaler samme antal 

elever som i 2015, at der er et stort antal elever, der allerede er startet på 

grundforløb, som bør have mulighed for at få en uddannelsesaftale. KL 

vil dog arbejde på at nedbringe antallet fremadrettet gennem en samlet 

løsning nationalt. 

 

./. Herudover skal det nævnes, at der i forbindelse med dimensioneringen 

er visse økonomiske opmærksomhedspunkter at tage med i betragtning, 

blandt andet at fordeling af trepartsmidlerne ikke ændres som følge af 

ændringer i dimensioneringen. I vedlagte notat er der en kort beskrivelse 

af de økonomiske opmærksomhedspunkter. 

 

Fordeling af elever mellem kommunerne 

Dimensioneringsudvalget har til opgave at give indstilling til KKR Syd-

danmark om dimensioneringen. Udvalget består af to kommunale direk-

tører og en børnechef. Udvalget har på møde d. 30. oktober drøftet di-

mensioneringen. 

  

For SOSU-assistenterne og –hjælperne indstiller Dimensioneringsudval-

get, at eleverne fordeles med en fordelingsnøgle, hvor den gamle forde-

ling vægter 75 % og fordelingsnøglen fra ældremilliarden vægte 25 %. 

Baggrunden for denne indstilling er at regulere i forhold til demografien, 

men samtidig ikke skabe for store ændringer for den enkelte kommune 
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fra 2015 til 2016. Ligeledes tager Dimensioneringsudvalget i betragtning, 

at der ikke sker ændringer i fordeling af trepartsmidlerne som følge af 

ændringer i dimensioneringen. 

 

I forhold til PAU-eleverne indstiller Dimensioneringsudvalget til KKR at 

vælge en model af fordeling mellem kommunerne tilsvarende fordelingen 

i 2015. Dimensioneringsudvalget lægger to ting til grund herfor. For det 

første vil en tilpasning i forhold til den samlede demografi give meget 

små ændringer på fordelingen mellem kommunerne. For det andet er der 

udsigt til markante ændringer i den samlede dimensionering inden for en 

kort tidshorisont. Dimensioneringsudvalget anbefaler derfor, at en even-

tuel ændring i fordeling mellem kommunerne afventer afklaring af den 

samlede dimensionering på området. 

 

./. Den konkrete fordeling mellem kommunerne ses i vedlagte bilag. Det 

bemærkes, at det er den enkelte kommune selv, der vurderer, hvorvidt 

der er et tilstrækkelig antal kvalificerede ansøgere til at opfylde dimensio-

neringen. 

 

Dimensioneringsudvalget indstiller til KKR Syddanmark, at: 

– Antallet af SOSU-hjælperelever falder med 193 elever fra 2015 til 

2016. Dvs. at dimensioneringen samlet i regionen i 2016 er 1.701 ele-

ver 

– Antallet af SOSU-assistentelever fastholdes til samme niveau som 

2015, det vil sige 378 elever, da det ikke er muligt at indgå aftale med 

Region Syddanmark om at hæve antallet 

– Antallet af PAU-elever fastholdes til samme niveau som 2015, det vil 

sige 306 elever 

– Fordelingen mellem kommunerne i forhold til SOSU-eleverne baseres 

på en fordelingsnøgle, hvor den nuværende fordeling vægter 75 % og 

ældrenøglen vægter 25 %.  

– Fordelingen mellem kommunerne i forhold til PAU-eleverne baseres 

på den nuværende fordelingsnøgle. 

 

Dimensioneringsudvalget bemærker, at på trods af indstillingen til di-

mensioneringen i 2016, så ser udvalget et behov for, at der sker et bety-

deligt fald i SOSU-hjælperelever og PAU-elever fremadrettet. Udvalget 

ser til gengæld et behov for en betydelig stigning i antallet af SOSU-

assistenter. 

 

Herudover anbefaler Dimensioneringsudvalget, at kommunerne i Syd-

danmark fælles arbejder for, at det bliver muligt for kommunerne at løfte 

en større del af praktikopgaven i forhold til SOSU-assistentuddannelsen. 
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Med de specialiserede sundhedstilbud kommunerne har opbygget, bør 

det være muligt, at kommunerne i nogle tilfælde kan overtage praktikpe-

rioder fra regionerne. Dermed vil kommunerne ikke være ligeså af-

hængige af regionerne i forhold til at kunne hæve dimensioneringen på 

SOSU-assistentuddannelsen. Det er dog i den forbindelse væsentligt at 

være opmærksom på de økonomiske konsekvenser heraf for kommu-

nerne. 

 

Kommunaldirektørkredsens kommentarer til indstillingen 

Kommunaldirektørkredsen har drøftet dimensioneringen på møde d. 6. 

november. Kredsen kan anbefale KKR Syddanmark at følge Dimensio-

neringsudvalgets indstilling med følgende bemærkninger: 

– Det anbefales KKR Syddanmark at optage politiske drøftelser med 

Region Syddanmark om mulighederne for yderligere praktikpladser til 

SOSU-assistenter 

– Dimensioneringen for 2017 og frem bør i højere grad afspejle kommu-

nernes vurdering af arbejdskraftbehovet, således at antallet af SOSU-

hjælpere og PAU-elever reduceres 

– De økonomiske konsekvenser skal belyses yderligere inden drøftelse i 

KKR. Der lægges særligt fokus på status på trepartsmidlerne 

– Det pointeres, at kommunerne fra 2016 ikke er forpligtet af en central 

aftale om dimensionering af uddannelserne 

 

 

Beslutning 

Egon Fræhr orienterede om, at KL’s formand Martin Damm har sendt et 

brev til Bent Hansen, formand for Danske Regioner, hvori han opfor-

drer regionerne til at bidrage til at dimensioneringen for SOSU-

assistenter kan hæves. 

 

KKR Syddanmark besluttede at følge Dimensioneringsudvalgets indstil-

ling til dimensionering af hhv. SOSU-hjælperuddannelse, SOSU-

assistentuddannelse og PAU-uddannelsen. KKR Syddanmark besluttede 

desuden, at det skal forsøges, om der kan indledes politiske forhandlin-

ger med Region Syddanmark om muligheden for at hæve dimensionerin-

gen på SOSU-assistentuddannelsen.  

 

  

2.9. Partnerskabsaftale for tværsektoriel kompetenceudvikling 

SAG-2015-03976 apk 

 

Baggrund 
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I 2012 besluttede kommunaldirektørkredsen i Syddanmark, at der skulle 

udarbejdes et oplæg om fremtidens kompetencer på tværs af de 22 kom-

muner og Regionen. Det resulterede i et fælles kommunalt og regionalt 

strategipapir for styrket tværsektoriel og tværfaglig kompetenceudvikling 

blandt medarbejderne på social- og sundhedsområdet. Papiret blev drøf-

tet med Syddansk Universitet, professionshøjskoler og SOSU-skoler i re-

gionen i januar 2015. 

 

I sommeren 2015 lå et nyt fælles strategipapir færdigt, og der er i forlæn-

gelse heraf igangsat konkrete aktiviteter mellem parterne for at øge de 

tværsektorielle og tværfaglige kompetencer blandt nuværende og kom-

mende medarbejdere.  

 

Der er nu udarbejdet en partnerskabsaftale for samarbejdet. Partner-

skabsaftalen vil efter KKR mødet d. 16. november 2015 forventeligt 

blive sendt til de enkelte kommuner for politisk behandling og eventuel 

tiltrædelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler kommunerne at tiltræde 

partnerskabsaftalen. 

 

Sagsfremstilling 

De syddanske kommuner, Region Syddanmark, professionshøjskoler og 

SOSU-skoler i regionen samt Syddansk Universitet har siden januar i år 

indgået i et samarbejde om at sætte fokus på at styrke de tværsektorielle 

og tværfaglige kompetencer blandt nuværende og kommende medarbej-

dere på social- og sundhedsområdet. 

 

Som beskrevet i dagsorden til møde i KKR Syddanmark d. 10. septem-

ber 2015 har parterne udarbejdet en fælles strategi for arbejdet og igang-

sat konkrete opgaver med kommunikation og afdækning af nye mulighe-

der for at skabe nye forløb i uddannelser og praktikforløb med øget fo-

kus på det tværsektorielle og tværfaglige aspekt. 

 

./. Der er nedsat en styregruppe for samarbejdet, som mødtes første gang i 

september. Her var der enighed om at udsende vedlagte partnerskabsaf-

tale til godkendelse i de involverede organisationer. 

 

Partnerskabsaftalen beskriver de fælles interesser, mål og indsatser, der 

er i samarbejdet. Partnerskabsaftalen lægger op til, at der i regi af samar-

bejdet gennemføres regionale aktiviteter, men at disse følges op og un-

derstøttes af mere lokale aktiviteter. 
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Kommunaldirektørkredsen drøftede sagen på møde d. 6. november. 

Kredsen bakker op om indstillingen til KKR om at anbefale kommu-

nerne at tiltræde aftalen. 

 

Efter mødet i KKR Syddanmark forventes aftalen udsendt til de enkelte 

kommuner til politisk behandling og eventuel tiltrædelse. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark besluttede at anbefale kommunerne at tiltræde part-

nerskabsaftalen. 
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3. Udpegninger  
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4. Siden sidst  

 

 

4.1. Pejlemærker og interessevaretagelse på uddannelsesområdet 

SAG-2015-03976 apk 

 

Baggrund 

KKR Syddanmark besluttede på møde d. 10. september 2015, at KKR 

Syddanmark skal arbejde for at styrke den fælleskommunale interesseva-

retagelse på uddannelsesområdet. 

 

Kredsen af kommunaldirektører har drøftet, hvilke konkrete initiativer 

der skal igangsættes, og hvordan processen herfor skal være. Der er ned-

sat en arbejdsgruppe bestående af tre kommunaldirektører der arbejder 

videre med sagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Syddanmark besluttede på møde d. 10. september, at der skal ar-

bejdes for en styrket uddannelsespolitisk interessevaretagelse i regi af 

KKR Syddanmark.  

 

Baggrunden for drøftelsen på mødet var, at der er forskellige oplevelser 

af, i hvilken grad man som bestyrelsesmedlem inddrages og er i stand til 

at fremføre de kommunale interesser i uddannelsesinstitutionernes besty-

relser. 

 

På den ene side kan der ses et behov for at arbejde for sikring af kom-

munal repræsentation i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser. På den 

anden side er det afgørende, at uddannelsesinstitutionerne og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer oplever et stærkt kommunalpolitisk engagement i 

bestyrelsesarbejdet.  

 

På mødet blev det drøftet, at det eksempelvis kan ske igennem: 

– Udarbejdelse af pejlemærker for den fælleskommunale interessevareta-

gelse  

– Kriterier for udpegelse af kommunale repræsentanter fra KKR til ud-

dannelsesinstitutionernes bestyrelser 
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– Øget viden om de fælleskommunale interesser på området. KKR ud-

pegede og evt. øvrige kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrel-

ser på skoler og uddannelsesinstitutioner bør sikres en fælleskommu-

nal viden på området, så de kan varetage de syddanske kommuners 

fælles interesser. Drøftelser på KKR møderne eller fællesmøder for 

bestyrelsesmedlemmer kan muligvis bidrage hertil.  

– Øget samarbejde eller koordinering med regionale medlemmer af ud-

dannelsesinstitutionernes bestyrelser. 

 

Medlemmer af KKR Syddanmark påpegede, at det vil være relevant at 

overveje, om der er andre initiativer, der også vil kunne have effekt på 

området. 

 

Kredens af kommunaldirektører vil til KKR Syddanmarks møde i fe-

bruar udarbejde forslag til fælleskommunale pejlemærker og kriterier for 

udpegelse til bestyrelsesposter. Herudover udarbejder kommunaldirek-

tørkredsen et oplæg om afholdelse af fælles fællesmøder for kommunale 

bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse vil mulighederne for et samar-

bejde med Region Syddanmark herom ligeledes blive undersøgt. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

  

4.2. Orientering om anonym stofmisbrugsbehandling 

SAG-2015-05058 bel 

 

Baggrund 

1. juli 2015 trådte ny lovgivning om anonym stofmisbrugsbehandling i 

kraft. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde anonym stof-

misbrugsbehandling. Målgruppen vurderes til at være ca. 1000 personer 

på landsplan. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Baggrunden for loven er at borgere i beskæftigelse, som ikke ønsker at 

arbejdspladsen/lokalsamfundet opdager misbruget, kan få en anonym 

stofmisbrugsbehandling eksempelvis uden for kommunen.  

 

Kravene i lovgivningen er blandt andet at: 
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– man skal have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 

og ikke have andre sociale eller psykiske problemer for at tilhøre mål-

gruppen 

– kommunen skal have mindst to tilbud, hvoraf det ene skal ligge uden-

for kommunen 

– behandlingen skal tilbydes i grupper 

– behandlingen må ikke foregå på misbrugscentre, idet der skal være 

anonymitet. 

 

Da målgruppen er vurderet til at være forholdsvis lille, og alle kommuner 

skal have minimum to tilbud at henvise til, har Socialdirektørforum ind-

gået en fælles aftale om, at anonym stofmisbrug bliver udbudt i Odense 

Kommune, Kolding Kommune og Esbjerg Kommune.  

 

Det betyder, at alle borgere i Syddanmark kan henvende sig til tre for-

skellige anonyme stofmisbrugstilbud. Der er indgået konkrete aftaler 

med kommunerne, og ordningerne er taget i brug. Der er ansat en med-

arbejder i hver af de tre tilbud, og omkostningerne finansieres via en fast 

årlig betaling. Den årlige betaling er fastsat efter indbyggerantal i hver 

kommune. 

 

Ordningen evalueres i 3. kvartal 2016. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

  

4.3. Orientering om arbejdet med en fast Kattegatforbindelse 

SAG-2015-05058 bel 

 

Baggrund 

Landstrafikmodellen vurderes nu at have den nødvendige faglige ro-

busthed til at beregne de trafikale konsekvenser af en fast Kattegatfor-

bindelse. På den baggrund har Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrel-

sen arbejdet på at færdiggøre den strategiske analyse, som skal belyse de 

trafikale konsekvenser og brugerfinansieringspotentialet ved Kattegatfor-

bindelsen. 

 

Den politiske kontaktgruppe er indkaldt til møde i Transport- og Byg-

ningsministeriet den 13. november, hvor trafik- og finansieringsanalysen 

bliver præsenteret. 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Hovedkonklusionerne for den trafikale analyse er (forudsætningen for 

analysen er at en Kattegatforbindelse åbner i 2030): 

– Med udgangspunkt i en takst svarende til Storebælt (som er det takst-

niveau, der giver den største samlede indtægt) vil en Kattegatforbin-

delse få en biltrafik på 26.600 biler i 2030. Det er ca. 20 % færre end 

det nuværende tal for bilture over Storebælt. 

– Storebælt vil i 2030 blive aflastet for ca. 10.000 biler dagl igt. 

– Samlet vil der ske et trafikspring på 23 % for antallet af rejser mellem 

øst- og vest Danmark som følge af en Kattegatforbindelse. Til sam-

menligning var trafikspringet (helt ny trafik) på 31 % da Storebælt åb-

nede. 

– Den kollektive trafik vil ikke stige så meget, idet øst-vest trafikken kun 

vil stige 9 % som følge af Kattegatforbindelsen. 

– Der vil blive overflyttet ca. 10.000 togpassagerer dagligt fra Storebælt, 

hvilket stort set svarer til den almindelige forventede trafikvækst frem 

til 2030. 

– Da antallet af togpassagerer over Storebælt – med en Kattegatforbin-

delse – vil svare til det nuværende, vil togtrafikken til Syddanmark, via 

Storebælt, på ingen måde blive undergravet. 

– Der har været foretaget følsomhedsberegninger for højere og lavere 

takster, og mere eller mindre gennemgribende opgraderinger af jernba-

nenettet fra København til Kalundborg, og de viser at biltrafikken (na-

turligvis) vil falde over en Kattegatforbindelse, hvis taksten for en bil -

passage stiger hhv. 25 og 50 %. Uanset hvad stiger togtrafikken ikke. 

Bilisterne stiger således ikke over i toget, hvis prisen for en bilpassage 

stiger. De undlader at rejse 

– Tilsvarende viser det sig at omfanget af baneopgradering over Sjæl-

land, og dermed hvor hurtig forbindelsen er mellem Aarhus og Kø-

benhavn, har en vis betydning for antallet af togpassagerer, men influ-

erer overhovedet ikke på antallet af bilrejser. 

 

Den politiske kontaktgruppe vil på mødet den 13. november blive fore-

lagt, hvorvidt den forventede trafikmængde vil være nok til at brugerfi-

nansiere Kattegatforbindelsen. Borgmester Egon Fræhr er KKR Syddan-

marks repræsentant i kontaktgruppen og vil referere fra mødet. 

 

Kredsen af kommunaldirektører drøftede sagen på møde den 6.novem-

ber. Det blev her præciseret at Landstrafikmodellen ikke må være det 

eneste redskab for planlægning af den fremtidige infrastruktur, også fak-

torer som KL’s arbejde med Danmark i forandring samt generelle vækst 
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og udviklingsperspektiver skal indgå i grundlaget for en fremtidig plan-

lægning. 

 

Beslutning 

Egon Fræhr orienterede om, at det varslede møde var blevet aflyst, og at 

der endnu ikke er fastsat nyt mødetidspunkt. 

 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

  

4.4. Meddelelser 

SAG-2015-03976 bel 

 

Baggrund 

For at sikre fælles videndeling, gives der korte meddelelser fra formand-

skabet samt fra de KKR-udpegede repræsentanter i regionale fora. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Meddelelser 

– Det syddanske EU-kontor 

– Vækstforum Syddanmark ved Ib Kristensen, Billund 

– Væksthus Syddanmark 

– Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen, Aabenraa 

– Praksisplanudvalget ved Thomas Laursen, Nyborg 

– Trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik. For Fynbus Morten Andersen, 

Nordfyns. 

 

Beslutning 

Ib Kristensen, Billund, orienterede om, at der på næstkommende møde 

den 1. december blandt andet skal drøftes en regional udviklingspulje på 

4 mio. kr. med formålet at tiltrække statslige medarbejdere til at flytte til 

regionen i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser. 

 

Povl Kylling Petersen, Aabenraa, orienterede om arbejdet i Sundhedsko-

ordinationsudvalget. Der arbejdes med implementering af Sundhedsafta-

len, men det går langsomt. Udvalget har besluttet, at de fast på hvert 

møde bliver orienteret om det igangsatte arbejde. Regionsrådsmedlem 

Tage Petersen er tiltrådt som formand for udvalget efter at Bo Libergren 

har valgt at træde ud af udvalget.  
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KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 
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5. Punkter til næste møde  

 

 

5.1. Dagsordenpunkter til næste møde den 10. februar 2016 

SAG-2015-03976 bel 

 

Baggrund 

Punkter til dagsordenen for næste møde i KKR Syddanmark den 10. fe-

bruar 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager punktet til efterretning og 

eventuelt drøfter yderligere forslag til dagsordenspunkter. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen vil blandt andet indeholde følgende: 

– Temadrøftelse om sundhedsområdet 

– Pejlemærker og interessevaretagelse på uddannelsesområdet 

– Godkendelse af afrapportering for de to centrale udmeldinger om 

voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med al-

vorlig synsnedsættelse. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tilføjede ikke yderligere punkter og tog orienteringen 

til efterretning. 
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6. Eventuelt 

Egon Fræhr orienterede om, at der i 2016 afholdes fire KKR møder. 

Møderne afholdes på Fuglsangscentret i Fredericia kl. 10-12 på følgende 

dage: 

 Onsdag d. 10. februar 

 Mandag d. 13. juni 

 Tirsdag d. 13. september 

 Fredag d. 18. november. 

 

Datoerne er også meldt ud i referat af KKR møde d. 17. juni 2015. 

 

 

 

 

 


