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2.1 Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt



                                                                                            Bilag, pkt. 1: Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt 

Anbefalinger i KL’s kommende sundhedsudspil 

 

Oplægget til anbefalingerne i KL’s kommende sundhedsudspil kan tematisk grupperes i følgende 

hovedoverskrifter: 

 Bedre og mere fleksibel adgang til læger. En væsentlig forudsætning for en 

videreudvikling af det nære sundhedsvæsen er, at der kommer en afklaring af, hvorledes 

kommunerne fremover fleksibelt kan trække på lægefaglig kompetence. 

 Plan for brug af sundhedshuse/kronikerklinikker. Planen skal bl.a. understøtte, at 

borgere i via sundhedshuse får adgang til samme sundhedsfaglige viden og ekspertise som 

dem, der er bosat i tættere bebyggede områder. 

 Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser, hvilket fx kan opnås ved at gå sammen med 

henblik på at øge det faglige niveau, når patientvolumen er lavt i den enkelte kommune eller 

ved at samarbejde med regionen. 

 Justering af kommunal medfinansiering (KMF), bl.a. ift. differentiering på forskellige 

målgrupper, så kommunernes incitament bliver styrket og justering af regionernes incitament, 

der kan påvirke omfanget af KMF.  

 Styrket indsats over for den ældre medicinske patient.  En styrket indsats skal omfatte, 

hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen; hvilke sundhedsfaglige 

kompetencer kommunerne skal råde over, så kompetencer matcher opgaver; kapacitet og 

ressourcer i det nære sundhedsvæsen. 

 Styrket indsats over for borgere med demens og deres pårørende. Indsatsen skal bl.a. 

styrkes gennem styrkede kompetencer i ældreplejen fx ift. tidlig opsporing af symptomer på 

demens og gennem fleksibel aflastning af pårørende. 

 Kronikerstrategi. Kronikerstrategien skal bl.a. afdække, hvad der skal til for at flere kroniske 

syge borgere kan få foretaget fx ambulante kontroller lokalt samt faglige anbefalinger til 

kommunerne. 

 En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, psykisk sårbarhed mm.  

Indsatsen skal bl.a. understøtte en mere fleksibel indsats på ungdomsuddannelserne samt 

tidligere og mere fremskudte indsatser i kommunerne. 

 En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier. Herunder rammerne for 

fremtidens sundhedspleje og tværfaglig indsats til udsatte familier.  

 Mere præcis brug af pålidelig og tidstro ledelsesinformation og bedre adgang til data  

skal bl.a. styrke kommunernes budgetlægning og styring. 

 



2.3 Aktionsplan for den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi



21. august 2015 KKR Syddanmark
Region Syddanmark

Oplæg
Et strategisk samarbejde om nye udviklingsaktiviteter i 
Syddanmark 2016-17

Baggrund

På de syddanske kommunaldirektørers møde den 4. juni 2015 og på det efterfølgende møde i KKR 
Syddanmark den 17. juni 2015 præsenterede Regionen de overordnede linjer i den nye vækst- og 
udviklingsstrategi. På KKR’s møde den 17. juni drøftedes efterfølgende mulighederne for en fælles 
opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder udarbejdelse af en fælles 
aktionsplan med 2-4 højt prioriterede syddanske projekter evt. med supplerende udviklingsaftaler for 
hver af de fire byregionale områder. 

Nærværende notat er et oplæg til drøftelse af rammer og temaer for en syddansk aktionsplan. 

Formål 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter mål for Syddanmarks udvikling, og den definerer et 
bredt spekter af indsatsspor, som skal i spil for at nå målene. På mange indsatsspor er der allerede 
velkørende samarbejder og eksisterende fora til at føre strategien ud i livet.  Det gælder f.eks. 
kerneindsatserne på infrastruktur, uddannelsesindsatsen under syddansk uddannelsesaftale og 
erhvervsudviklingsindsatsen under Vækstforum eller i regi af Væksthuset. Formålet med udarbejdelse 
af en aktionsplan er at få etableret en stærk indsats på aktuelle syddanske ’must-win-battles’, som 
ikke kan løftes i nogle af de nuværende fora, og hvor der vil være betydelige gevinster, hvis de løftes i 
et stærkt kommunalt-regionalt partnerskab. 

Et strategisk samarbejde 

Kommunerne og regionen er forskellige størrelser med forskellige kompetencer og handlemuligheder, 
der kan spilles ind i partnerskabet. Kommunerne har et indgående kendskab til lokale styrker og 
udfordringer, og har styringsredskaber til at omsætte strategi til lokal handling. Region Syddanmark 
har berøring med hele Syddanmark og kan bidrage til at samle tråde på tværs af sektorer og 
administrative grænser. Regionen kan samtidig fungere som ressourcecenter bl.a. ved at medvirke til 
tilvejebringelse af det nødvendige fælles vidensgrundlag i samarbejdet. 

Effekten af samarbejdet vil bero på en tilknyttet politisk indsats, som kan fx bestå i sikring af 
ressourcer, aftaler om løsningsmodeller på tværs af kommunegrænser eller regionsgrænser eller fx 
politisk ambassadørvirksomhed i f.t. regering og EU. Skabes der fælles fodslag, har Syddanmark et 
udgangspunkt for at kunne fremme syddanske interesser nationalt og internationalt.
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Forslag til prioriterede fælles aktivitetsområder

Der foreslås i udgangspunktet 3 aktivitetsområder: 
1. Byregioner
2. Syddanskernes liv i de enkelte kommuner
3. Arbejdsmarked og uddannelse

Derudover foreslås 
 at KKR og Region Syddanmark sikrer kendskabet og skaber opmærksomhed om Syddanmark 

i det vestdanske samarbejde i Jyllandskorridoren fx i form af en fælles konference.
 at KKR drøfter evt. videre indsats og samarbejde på området strategisk energiplanlægning. 

Aktivitet 1: Byregionalt samarbejde 

Der er en stigende erkendelse af, at mange udfordringer ikke kan løses inden for en by – eller 
kommunegrænse, men at man er nødt til at se bevægelserne i et større byregionalt perspektiv. Det 
skaber nye behov for planlægning og koordinering på tværs af administrative grænser. 

Arbejdet med byregional udvikling giver mulighed for at tackle en række udfordringer bedre. I 
Syddanmark er der allerede eksisterende byregionale samarbejder, men der er stor forskel på 
karakteren af samarbejdet, hvor langt samarbejdet er og nogle indsatser kan blive stærkere, hvis der 
kan skabes sammenhæng på tværs af byregionerne. 
En byregional indsats bæres normalt af en fælles samarbejdsplatform, som kan fremme helhed og 
sammenhæng på tværs af administrative grænser og offentlige opgavefelter fx uddannelse, 
infrastruktur, erhverv, bosætning, klima, klima og energi. Der kan desuden være behov for at tilpasse 
samarbejdets geografi til det konkrete emne. Der ligger en stor udfordring i at få koordineret relevante 
indsatser, så der ikke spildes ressourcer gennem modsætningsfyldte og ukoordinerede indsatser. Det 
vil være med til at bidrage til det fælles regionale og kommunale mål om at gøre Syddanmark mere 
attraktiv, aktiv og produktiv. 
 
Den syddanske byregionale indsats har til formål 

- At skabe udvikling i hele Syddanmark gennem en sammenhængende indsats for både 
vækstområder og udfordrede områder

- At udvikle attraktive og konkurrencedygtige byregioner
- At få udnyttet de forskellige styrker, der er i de forskellige områder i Syddanmark

Forslag til aktiviteter
- Aftale samarbejdsplatforme i de enkelte byregioner, hvor udvikling af strategisk viden og 

fælles tiltag kan drøftes.
- Udarbejde en specifik kommunal- regional udviklingsaftale for hver af de byregionale områder 

i Syddanmark (Sydvestjylland, Trekantområdet, Fyn og Sønderjylland), hvor konkrete 
samarbejdsprojekter, vidensprodukter og fælles indsatser kan aftales.

- Drøfte fælles tiltag på tværs af byregioner både i forhold til fælles regionale mål samt i forhold 
til ydre sammenhænge fx staten, andre regioner eller byregioner uden for regionen både 
nationalt og internationalt. Aftales mellem Region Syddanmark og KKR. 

- Udvikle billedet af byregionernes interne og eksterne sammenhænge gennem forskellige 
videnstiltag. Mere viden om hvad der binder byregionerne sammen, hvilken rolle de forskellige 
byer og områder indtager og hvad de kan bidrage med, skal danne grundlag for nye 
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byregionale samarbejder, nye udviklingsindsatser og et bedre planstrategisk arbejde både 
regionalt og lokalt.  

- Byregionale projekter med fokus på optimal sammenhæng mellem infrastruktur, tilbringertrafik 
og byudviklingen i byregionens centerbyer.

- Byanalyser fx af de mindre byers udvikling og potentialer

Aktivitet 2: Syddanskernes liv i de enkelte kommuner

Hvor attraktiv er din kommune for nye borgere, og for dem der bor der lige nu? Svaret på det 
spørgsmål er væsentligt for en borgmester og et byråd og en administration. Ikke kun fordi alle 
kommuner gerne vil tilbyde gode vilkår og muligheder for deres borgere, men også fordi det har en 
kontant indvirkning på kommunens økonomi. 

Mennesker handler og bevæger sig, fordi de drømmer om et godt liv for sig selv og deres familie. De 
skifter til et nyt job, de tager en uddannelse, de køber et hus eller sælger et, de flytter eller bliver, de 
finder aktiviteter og foreninger og venner i deres fritid, de går op i deres børns liv og fremtid, de 
fortæller andre om deres liv, besværligheder og glæder. I disse valg ligger nogle svar, som er 
interessante for politiske beslutninger. Nogle af dem kan man gætte på ud fra analyser af indkomster, 
beskæftigelse, virksomheder, busafgange, kulturtilbud, bynær natur, detailhandel, huse til salg, ledige 
job og meget andet. Men dels er der mange andre drivkræfter, der ikke kan aflæses i 
samfundsøkonomiske nøgletal, dels er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem sådanne tal og 
den måde det opleves på, og dels er det ikke let at vide, hvad der vægter mest.

Region og kommuner har de sidste par år udviklet en overordnet måling af Det Gode Liv i kommunen 
og regionen. De resultater, som offentliggøres i Kontur, er blevet godt modtaget, men der har også 
været efterspørgsel på en mere dybdegående viden om, hvilke befolkningsgrupper der har høj eller 
lav tilfredshed med deres grundlæggende levevilkår, hvordan borgernes oplevelse er forbundet med 
deres indkomster, livsfase, sted, job osv., så det blev lettere at bruge politisk. Undersøgelserne har 
vakt international opmærksomhed hos bl.a. OECD, og nu også national opmærksomhed. Region 
Syddanmark får derfor mulighed for sammen med Danmarks Statistik og TRYG-fonden at koble disse 
undersøgelser med nogle af alle de andre oplysninger om syddanskerne, der ligger i Danmarks 
Statistik, og samtidig åbne for et nationalt sammenligningsgrundlag og mulighed for at få resultater på 
forskellige befolkningsgrupper i den enkelte kommune. 

Den syddanske indsats har til formål 
 at videreudvikle viden om livsvilkårene i de syddanske kommuner, der kan fungere som fælles 

vidensgrundlag og beslutningsgrundlag for regional, byregional og kommunal planlægning og 
politik.

 at skabe mulighed for at se hvordan det går med Det Gode Liv den enkelte kommune/region i 
en større national sammenhæng

 at skabe national politisk opmærksomhed om livsvilkårene i de syddanske kommuner og 
særlige syddanske styrker og udfordringer

Forslag til aktiviteter
 videreudvikle målingen af Det Gode Liv med en fælles dybdegående analyse af livsvilkår i 

kommunerne i samarbejde med andre parter
 levere resultater af målingen for hver enkelt kommune
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 Regionen vil væsentligt finansiere det sammen med Danmarks Statistik og Trygfonden, men 
det vil forudsætte en mindre medfinansiering af den enkelte kommune.

Aktivitet 3: Kvalificeret arbejdskraft 

Der er i stigende grad kommet fokus på kvalificeret arbejdskraft, herunder sammenhængen mellem 
erhvervs-, uddannelse og arbejdsmarked/beskæftigelsesindsatsen. Det skyldes bl.a. strukturelle 
forhold som den demografiske udvikling, hvor arbejdsstyrken skrumper og skaber risiko for 
arbejdskraftmangel. Efterspørgslen på arbejdskraft er også under forandring, hvor ufaglærte job 
forsvinder, og nye job kræver højere eller andre kvalifikationer. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er 
således en stor udfordring bredt i regionen – på mange forskellige niveauer. På statsligt niveau 
igangsatte den tidligere regering et tværministerielt arbejde for at styrke sammenhængen mellem 
områderne, mens det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at virksomheder skal have adgang til den 
arbejdskraft de efterspørger.

Hvis virksomhederne og offentlige institutioner skal have adgang til den nødvendige arbejdskraft, og 
arbejdsmarkedet også i fremtiden skal være i en fornuftig balance, så er det nødvendigt med 
indsatser, der skal løses i samarbejde med relevante aktører på tværs af sektorer, 
uddannelsesinstitutioner, myndigheder mv., der bl.a. kan få flere inkluderet på arbejdsmarkedet, 
hævet kompetenceniveauet og tiltrukket/fastholdt arbejdskraften. 

Den syddanske indsats har til formål
at sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervs-, uddannelses- og 
beskæftigelsesområderne som bl.a. kan bringes i anvendelse i forhold til det statslige niveau.  

Dialogen mellem de eksisterede fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, 
KKR mv.) skal styrkes, men beslutningskompetence og udmøntning forbliver i de eksisterende fora.

Forslag til aktiviteter:
 1 til 2 gange årlige strategiske drøftelser om kvalificeret arbejdskraft, herunder samspillet 

mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkeds/beskæftigelsesindsatsen i Syddanmark. 
Den bedste effekt vil kunne opnås hvis drøftelserne foregår på formandsniveau med 
deltagelse af Regionsrådet, KKR, Vækstforum, RAR Sydjylland, RAR Fyn, Syddansk 
Uddannelsesaftale og evt. arbejdsmarkedets parter. Møderne kan give fælles pejlemærker for 
Syddanmark og skabe en fælles forståelse af henholdsvis centrale udfordringer, målsætninger 
og indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri. 

 De strategiske drøftelser kan bygges op med følgende hovedelementer 
- Fælles viden (fx fra Arbejdsmarkedsbalancen, Region Syddanmarks Vækstbarometer 

med regionale konjunkturtal, fremskrivninger af fremtidens kompetencebehov)
- Fælles mål og udfordringer vedrørende adgang til kvalificeret arbejdskraft I Syddanmark 
- Fælles/koordinerede indsatser (fx koordinering og sparring i f.t. puljer og indsatser og 

inddragelse af virksomhederne, videndeling og fælles uddannelse af medarbejdere i de 
tre systemer).

Vejen til en syddansk aktionsplan

 Oplæg til aktionsplan drøftes i kredsen af kommunaldirektører.
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 Oplægget drøftes i KKR 
 Administrativ forberedelse af aktionsplanens temaer efteråret 2015 parallelt med den 

offentlige høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
 Udarbejdelse af aktionsplanen november-februar 2016 inkl. drøftelser i koordinationsudvalg, 

KKR og Regionsrådet.
 Specifikke emner til de regionale udviklingsaftaler i de fire områder/byregioner aftales på 

politiske møder i foråret.

Emner uden for aktivitetsplanen til orientering og drøftelse

Jyllandskorridoren - status
Den globale urbanisering koncentrerer økonomisk styrke, oplevelser og infrastruktur i 
metropolregioner og udviklingskorridorer, der forbindes gennem hurtig digital infrastruktur og 
transportinfrastruktur. Udviklingen går stærkt og placerer Syddanmark og de syddanske byregioner i 
en skarp konkurrencesituation, hvor der er fare for at blive marginaliseret. 

Der er derfor behov for, at både byregionerne og regionen ser sig selv i en international sammenhæng 
og finder stærke nationale og internationale alliancer. Syddanmark kan i samarbejdet om 
Jyllandskorridoren alliere sig med resten af Vestdanmark og udvikle sin styrke og sin position sammen 
med regioner, byer og byregioner i vores nabolande. Der er formeret en foreløbig administrativ 
styregruppe med repræsentation fra Hamborg, Slesvig-Holsten, Aarhus, Aalborg og Odense 
kommuner, Region Nord, Region Midt og Region Syddanmark. Esbjerg Kommune og URS har 
desuden været en del af kernekredsen og medfinansierende i en analyse af Jyllandskorridoren. En 
bredere kreds af vestdanske interessenter mødes lejlighedsvis på initiativ fra Region Syddanmark.

Kerneområdet i samarbejdet er Jylland-Fyn, Slesvig-Holsten og Hamborg. Men samarbejdsgeografien 
er fleksibel og afstemmes efter temaet. Fx kan det i forbindelse med energitemaet være relevant at 
inddrage byer og regioner i Sydnorge, Sverige og Holland. 

Den syddanske indsats har til formål 
 at udvikle aktive og stærke samarbejdsrelationer mellem aktører på relevante indsatsspor i 

vækst- og udviklingsstrategien 
 at skabe et velfungerende politisk og administrativt samarbejde mellem områdets 

nøgleaktører, der kan sikre og løfte platformen for samarbejdet
 at sikre opmærksomhed om korridorens rammebetingelser og udviklingsprojekter i 

programmer for national og EU medfinansiering.

En fælles politisk erklæring om korridorsamarbejdet forventes præsenteret omkring årsskiftet.

Strategisk energiplanlægning - status
Syddanmark skal leve op til den nationale målsætning om en 100% omstilling til vedvarende energi i 
2050. I forbindelse med det netop afsluttede syddanske projekt om strategisk energiplanlægning er 
der skønnet et behov for investeringer på 23 mia.kr. i den individuelle og 38 mia.kr. i den kollektive 
varmeforsyning frem til 2050. Langt hovedparten ligger før 2035. En mulig opfølgning på projektet 
kunne være en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer, kommunegrænser, forsynings- og 
affaldsselskaber, virksomheder og vidensinstitutioner.   
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Sigtet med en evt. indsats kunne bl.a. være højere forsyningssikkerhed, forbygge ukoordinerede 
investeringer, øget vækst gennem grøn profilering. I praksis kunne et samarbejde omfatte 
videndeling, udvikling af fælles strategier og redskaber til beslutningsstøtte for opbygningen og 
investeringerne i fremtidens energisystemer.
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KKR 
SYDDANMARK 

NOTAT

Beskæftigelsespolitiske fokusområder

KKR Syddanmarks overordnede beskæftigelsespolitiske fokus er ”Vækst og 
Arbejdspladser”. Dette fokus skal sætte retning for den kommunale 
interessevaretagelse, give de kommunale repræsentanter et udgangspunkt i 
forhold til drøftelser i RAR og dermed via dette politikområde at tage fat 
om udfordringerne. Nærværende notat har til formål at uddybe det 
beskæftigelsespolitiske fokus i forhold til at lægge op til en drøftelse i KKR 
Syddanmark samt styrke opgaver og muligheder i de regionale 
arbejdsmarkedsråd.

Generelle udfordringer
De generelle udfordringer på arbejdsmarkedet skal angribes via initiativer på 
uddannelses-, beskæftigelses- social-, sundheds- og erhvervsområdet. 

Overordnet består udfordringerne i:
• Den demografiske udvikling – vi bliver flere ældre, færre unge og det 

giver et pres på arbejdsstyrken og på velfærdssamfundet
• Globalisering og teknologisk udvikling - udflytning af job med lave 

kvalifikationskrav samtidig med mange nye job, men med højere 
kvalifikationskrav

• Risiko for flaskehalsproblemer inden for en række jobfunktioner
• Uensartet regional fordeling af vækst og beskæftigelse
• Fortsat risiko for udstødning og marginalisering
• Den øgede globalisering og den teknologiske udvikling medfører, at 

virksomhederne får brug for mere veluddannede og omstillingsparate 
medarbejdere. Der bliver brug for flere højtuddannede og færre 
kortuddannede.

• Virksomhederne vil i stigende grad efterspørge medarbejdere med andre 
kompetencer end i dag. Samtidig vil store generationer forlade 
arbejdsmarkedet med øget risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
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Det stiller store krav om at sikre en høj faglig og geografisk mobilitet på 
arbejdsmarkedet.

• Hvert år vil der være et betydeligt antal personer, som skal ”flyttes” fra 
brancher i nedgang til brancher i fremgang.

• Ledige borgere, som på trods af mange års beskæftigelse, har brug for 
rådgivning om karrieremuligheder og opkvalificering for at kunne skifte 
til andet arbejde.

• Borgere, som efter mange år at have stået helt uden for 
arbejdsmarkedet, behøver en intensiv indsats for at genvinde fodfæste 
og blive en del af en arbejdsplads.

• Borgere med anden etnisk baggrund, som skal integreres på 
arbejdsmarkedet.

• Borgere, der som følge af perioder med sygdom, har behov for hjælp til 
at fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet.

• Borgere med varig nedsat erhvervsevne, som har behov for at bidrage 
på arbejdsmarkedet i form af et fleks- og skånejob.

Beskæftigelsesreformen forpligter kommunerne til at drøfte 
tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Fokus er 
at understøtte samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af 
kommunerne. 

KKR skal derfor:
• Sikre et politisk grundlag for de kommunale medlemmer af RAR`s 

arbejde og holde løbende dialog mellem de udpegede og KKR.
• Sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i RAR.
• Understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af sektorer 

(social, sundhed, erhverv, uddannelse) og binde beskæftigelsesområdet 
sammen med fx erhvervs- og uddannelsespolitikken og mulighederne 
for at skabe vækst. 

KKR forventes selv at definere de relevante samarbejder mellem 
kommunerne, og der er store frihedsgrader.  Alle kommuner i KKR skal 
ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Det kan foregå inden for 
mindre geografiske områder eller inden for temaer der går på tværs. 
Drøftelserne i KKR skal dog understøtte, at alle kommuner har mulighed 
for at indgå i relevante samarbejder.

På KKR mødet i foråret 2015 blev der udpeget fire fokusområder for 
arbejdet i RAR. Disse fokusområder foldes nu yderligere ud.

Overordnet kan RAR være med til at opkvalificere formidling på tværs, 
skærpe rammerne for sammenhæng samt sikre gennemsigtighed forud for 
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konkrete indsatser. RAR kan dermed være med til at understøtte arbejdet 
med fokusområderne.

Fokusområder
Det beskæftigelsens politiske fokus er konkretiseret i fire fokusområder:

 Understøtte uddannelsesmuligheder i regionen.
 Understøtte at der er kompetent arbejdskraft til rådighed for 

virksomhederne på både kort og lang sigt ved generel virksomheds 
service (opkvalificering, sygefravær, jobrotation og fastholdelse). 

 Ungeindsats - understøtte at flere unge får uddannelse og kommer i 
job.

 Mobilitet - understøtte vilkår for mobilitet og virksomhedernes 
muligheder for rekruttering af ordinært arbejdskraft.

I det følgende er de fire fokusområder uddybet samt tilkoblet mulige 
handlinger. Der er her udelukkende tale om tværkommunale handlinger. 
Ligeledes er oversigten ikke udtømmende, det er hensigten at der i regi af 
KKR, RAR og andre fora kan komme yderligere handlinger.

Effektmåling ses som et gennemgående element, idet kommunerne her kan 
opnå en viden om effekten af de redskaber og indsatser som bruges på 
beskæftigelsesområdet. Der kan derfor overvejes fælleskommunale 
dokumentationsprojekter, hvor data for effekt af forskellige indsatser 
samles og analyseres. Ligeledes kan der i højere grad sættes fokus på best 
practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af 
kommunerne.

Understøtte uddannelsesmuligheder i regionen
Uddannelse er en afgørende forudsætning for at ruste den enkelte til 
arbejdsmarkedet.

I region Syddanmark er der enighed om Syddansk Uddannelsesaftale hvor 
målene er at
• 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
• 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, 

teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010
• 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en 

videregående uddannelse

Der er derudover behov for at øge fokus på at unge vælger en 
erhvervsuddannelse. Der er ikke sammenhæng mellem virksomheders 
efterspørgsel og den uddannelse unge vælger. 
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Mulige handleområder:
• Partnerskabsaftale mellem kommuner, erhvervsuddannelsesinstitutioner 

og virksomheder. Hensigt at finde praktikpladser og skabe 
opmærksomhed hos unge i forhold til en erhvervsuddannelse.

• Uddannelsesvejledning med fokus på erhvervsuddannelsesmuligheder.
• Kombinationsfag i folkeskolen, der kan øge interessen for 

erhvervsuddannelser.
• Infrastruktur der kan understøtte adgang til uddannelser – eks. 

uddannelses buslinjer.

Understøtte kompetent arbejdskraft
Generel virksomhedsservice inden for områderne: opkvalificering, 
sygefravær, jobrotation og fastholdelse. Virksomhederne har brug for en tæt 
kontakt og tydelig dialog omkring rekruttering af arbejdskraft, uddannelse 
og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejder i forbindelse med 
eksempelvis længevarende sygemelding.

Behov for at sikre fokus på fælles løsningsmål mellem involverede aktører – 
herunder jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og VEU-centre.

Det er afgørende at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for de 
syddanske virksomheder. En fælles indsats kan være med til at sikre at 
virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

I forhold til borgere på kanten af arbejdsmarkedet (eksempelvis langvarig 
kontanthjælpsmodtagere og integrationsflygtninge) er der brug for en 
tværfaglig og sammenhængende indsats mod tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Den syddanske Sundhedsaftale 2015-2018 har fokus på 
tidlig, målrettet og tværgående indsats for udsatte borgere med risiko for at 
miste tilknytning til
uddannelse eller arbejdsmarked. Også Praksisplanen 2015-2018 har 
opmærksomhed på at fastholde borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og 
at syge borgere kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Ligeledes er et særligt vigtigt fokus på aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere i forhold til at skabe mulighed for relevant 
uddannelsesløft.

Vækstforum har etableret en puljer til kvalificeret arbejdskraft og social 
inklusion, som dermed også styrker forbindelsen mellem borgere og 
arbejdsmarked.

Mulige handleområder:
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• Benytte eksisterende fora eksempelvis samarbejde med Dansk Byggeri 
og Dansk Industri for en drøftelse af udfordringer og løsningsmodeller.

• Bedre udnyttelse af samarbejde mellem VEU-centre og jobcentre.
• Understøtte virksomheders vej igennem ”systemet” for at skaffe 

kompetent arbejdskraft.
• Målrette positivlisten så den i højere grad modsvarer behovet hos 

virksomhederne.
• Jobrotationsservice hvor virksomheder får koordineret støtte og direkte 

adgang til at rekruttere rotationsvikarer fra flere kommuner. 

Ungeindsats - understøtte at flere unge får uddannelse og kommer i 
job.
Flere unge skal påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. En fælles 
uddannelsesindsats er væsentlig for at flere unge gennemfører en 
uddannelse. Det er væsentligt med et bredt og konstruktivt samarbejde 
omkring uddannelse og beskæftigelse mellem kommunernes afdelinger, 
Ungdommens uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder, forældre, den unge selv og andre aktører.

Aftaler mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner om fastholdelse i 
uddannelsesforløb kan styrke muligheden for at unge gennemfører en 
uddannelse. 

Samarbejde om at motivere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, en 
indsats der starter allerede i grundskolen. En sikring af flere lære- og 
uddannelsespladser, kan øge unges interesse for at vælge en 
erhvervsuddannelse.

Mulige handleområder:
• Vejledningen i folkeskolen om kobling til arbejdsmarkedet.
• Koordinering og samskabelse – mellem de enkelte forvaltninger i 

kommunerne og undervisningsområdet.
• Tilbud til unge der har vanskeligt ved at matche de faglige krav, 

eksempelvis produktionsskole og brobygningsprojekter, der kan styrke 
den unges mulighed med sigte på en uddannelse.

Mobilitet - understøtte vilkår for mobilitet og virksomhedernes 
muligheder for rekruttering af ordinært arbejdskraft
Koordineret kontakt til og service over for virksomhederne og samarbejde 
omkring rekruttering af arbejdskraft, kan styrke vilkår for at 
virksomhederne lettere kan få fat i den nødvendige arbejdskraft.

Fælles uddannelses- og opkvalificeringsforløb, hvor voksen- og 
efteruddannelsesindsatsen supplerer det ordinære uddannelsessystem og 
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sikrer løbende opkvalificering af arbejdsstyrken. Herved kan 
kompetencerne tilpasses og videreudvikles i overensstemmelse med 
arbejdsmarkedets behov.

Arbejdskraftmobilitet styrker væksten, men indebærer at den enkelte er 
villig til at flytte sig efter arbejde samt at infrastrukturen gør pendling 
muligt.

Faglig mobilitet er også et relevant tema, nemlig hvorvidt den enkelte er i 
stand til at være mobil omkring fagligheden og tilpasse sig de muligheder 
der byder sig.

Mulige handleområder:
• Rekrutteringsnetværk mellem jobcentre med én indgang for 

virksomhederne.
• Markedsføre budskabet om at jobcentrene kan hjælpe med at finde 

medarbejdere til virksomhederne.
• Tæt dialog med virksomheder om forventninger og behov for 

arbejdskraft.
• Øget deling af viden på tværs af jobcentre.

Kommunale samarbejdsfora
For at skabe et overblik over de etablerede samarbejdsfora, er der indsamlet 
oplysninger om, hvorvidt der i kommunerne i forhold til den 
beskæftigelsespolitiske indsats er etableret samarbejdsfora i forlængelse af 
nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd, samarbejdsfora med a-kasserne, 
samarbejdsfora med erhvervsuddannelsesinstitutioner, samarbejdsfora 
mellem jobcentre på tværs af kommuner, samarbejde med faglige 
organisationer og formelle samarbejder mellem virksomheder/arbejdsgivere 
og jobcentret.  Der blev ligeledes spurgt ind til politisk repræsentation i de 
enkelte fora samt de enkelte foras kerneopgaver.

21 kommuner har besvaret spørgeskemaet og resultatet viser at 
kommunerne i høj grad har skabt samarbejdsfora inden for 
beskæftigelsesområdet. Stort set alle kommuner har opretholdt et forum der 
ligner de tidligere lokale beskæftigelsesråd. Her er der fokus på fortsat 
dialog mellem relevante parter. Ligeledes har alle kommuner formaliserede 
samarbejder med de lokale a-kasser med fokus på videndeling, koordinering 
og samarbejde. 

Der er endvidere udbredt samarbejde med erhvervsuddannelses 
institutioner, hvor fokus blandt andet er på tæt dialog, sammenhæng, 
partnerskabsaftaler og brobygning. 
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Alle jobcentre deltager i samarbejder hinanden imellem. Samarbejderne er 
geografisk orienteret. Endelig har størstedelen af kommunerne etableret 
samarbejder med faglige organisationer og virksomheder/arbejdsgivere. Her 
er formålet blandt andet at være i dialog om forventninger til udvikling, 
service, ideudvikling, partnerskabsaftaler og koordinering.

Kommunernes svar kan ses af bilaget.



2.4 Temadrøftelse: Vækst og beskæftigelse
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Overblik over samarbejder og netværk
Er der i din kommune i forhold til den beskæftigelsespolitiske indsats etableret følgende: 
1. Samarbejdsfora i forlængelse af nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd – eventuelt en fortsættelse af LBR?
2. Samarbejdsfora med a-kasserne?
3. Samarbejdsfora med erhvervsuddannelsesinstitutioner i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen?
4. Samarbejdsfora mellem jobcentre på tværs af kommuner?
5. Samarbejde med faglige organisationer inden for beskæftigelsesområdet?
6. Formelle samarbejder mellem virksomheder/arbejdsgivere og jobcentret? Ex. Advisory board eller lignende.
7. Mener du der mangler samarbejdsfora omkring beskæftigelsespolitikken i din kommune?

Samarbejder LBR lignende? A-kasser? Erhvervsuddannels
esinstitutioner?
 

Jobcentre andre 
kommuner?

Faglige 
organisationer?

Virksomheder/arbej
dsgivere? 

Assens Nej Det lokale a-
kasseudvalg. Sammen 
med Middelfart.
Kerneopgave:
Gensidig 
information. Viden 
ifht. alle emner, der 
angår de forsikrede 
ledige.

Repræsentant fra 
Jobcenterchefkredsen 
fast deltager i VEU-
Center Fyn - 
Centerråd.

Fælles fynsk 
beskæftigelsesforum 
(politisk deltagelse)
Fynske 
Jobcenterchefer
Samarbejde vedr. 
Fælles fynsk Job- og 
erhvervsmesse (afhol-
des for 3. gang i sept. 
2015)

Nej Partnerskabsaftaler – 
CSR området

Billund Netværksforum med 
politisk 
repræsentation
Kerneopgave: 
Job og uddannelse
Samarbejde mellem 
arbejdsmarkedets 

Lokal A-kasse udvalg 
(LAU)
Kerneopgave:
Samarbejde mellem 
Jobcenter og A-
kasser

Dialogforum og 
Brobygning.
Kerneopgave: 
Dialogforum: 
Kompetencevurderin
g og matching. 
Optimal udnyttelse af 

7-
Kommunesamarbejde 
og andre 
emnebaserede. 
Kerneopgave:
Opkvalificering og 
rekruttering.

Netværksforum
Kerneopgave: 
Job og uddannelse. 

I forbindelse med 
virksomhedsstrategi 
overvejes Advisory 
board.
Formentlig med 
politisk 
repræsentation, 
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parter VEU-center Vest. 
Brobygning: Dække 
behov for kvalificeret 
arbejdskraft.

såfremt det bliver 
oprettet. 

Esbjerg Forum for 
Rekruttering og 
Beskæftigelse. 
Bestående af 3 lokale 
virksomhedsrepræsen
tanter, 3 fra de lokale 
faglige 
organisationer/A-
kasser, 2 
repræsentanter fra 
Jobcenter Esbjerg, 
samt udvalgsformand 
for 
Arbejdsmarkedsudval
get
Kerneopgave:
Fungere som 
ideforum med 
henblik på at udvikle 
kommunens indsats 
for ledige og 
sygemeldte. Særligt 
fokus på at skabe 
konkret samarbejde 
mellem virksomheder 
og Jobcenter om at 

Det Lokale A-
kasseudvalg (LAU)
Kerneopgave:
Koordinering og 
samarbejde om: 
Tilmelding, CV og 
Jobsøgning
Kontaktforløb/samta
ler
Aktivering
Formidling
Varslingsager
Sygemeldte ledige

Samarbejdet skal:
Styrke 
beskæftigelsesindsats
en mhp. at forbedre 
de lediges muligheder 
for hurtigst muligt at 
vende tilbage til 
arbejdet
Sikre at 
arbejdsmarkedets 
behov for 
arbejdskraft til og 

Lokal VEU-
styregruppe
Kerneopgave:
Samarbejde omfatter 
koordinering og 
samarbejde omkring 
op-kvalificering af 
den lokale 
arbejdsstyrke

Jobcenterchef-
netværk mellem de 
Sydvestjysk 
kommuner (Esbjerg, 
Varde, Billund, 
Vejen)
Kerneopgave:
Drøftelse, 
koordinering og 
samarbejde omkring 
beskæftigelsesindsats
en i jobcenterregi

Se kolonne 1
Herudover en 
samarbejdsaftale med 
det lokale LO 
omkring samarbejdet 
(bredt forstået) 
omkring de ledige
Kerneopgave:
Se kolonne 1

Elektronisk 
virksomhedspanel/ad
visory board, der 
kvartalsvis udspørges 
omkring 
forventninger til 
fremtiden og 
vurdering af 
jobcentrets indsats
Virksomhedsnetværk 
med ca. 400 
medlemmer, der 
løbende tilbydes 
kurser og 
fyraftensmøde 
omkring emner der 
relaterer sig til 
beskæftigelsesindsatse
n
Deltagelse i diverse 
erhvervsnetværk med 
henblik på salg og 
dialog omkring 
jobcentrets ydelser og 
services  
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sluse ledige og 
sygemeldte ind på 
eller tilbage til 
arbejdsmarkedet 
Være 
sparringspartner om 
påtænkte nye 
initiativer og 
implementering af 
beslutninger fra 
Social & 
Arbejdsmarkedsudval
get
Bidrage til at styrke 
samarbejdet mellem 
arbejdsmarkedets 
parter og Jobcenter 
Esbjerg om at 
forbedre 
mulighederne for, at 
ledige og sygemeldte, 
kan få job på det 
ordinære 
arbejdsmarked
Bidrage til at udpege 
vækstområder og 
kompetenceprofiler 
for områder med 
gode 
beskæftigelsesmuligh
eder

den bedste læsning 
for den enkelte ledige 
enhver tid 
imødekommes
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Have fokus på 
praktik- og 
lærerpladser til unge.

Faaborg-
Midtfyn

Ad hoc møder 
(politisk deltagelse) 
mellem tidligere LBR 
samarbejdsparter ifm. 
udfærdigelse af 
beskæftigelsesplanen 
2016.
Kerneopgave:
Input og 
medinddragelse i 
udfærdigelse af 
beskæftigelsesplan 
2016

1) Det Lokale A-
kasseudvalg.
2) Den fynske 
styregruppe om fælles 
samtaler og 
kompetenceudvikling
Kerneopgave:
Ad ) Fælles indsats 
for de forsikrede 
ledige, 
sygedagpengemodtag
ere m.v.
Ad 2) 
Samarbejdsforum for 
tilrettelæggelse af 
fællessamtaler med de 
ledige, herunder 
tilrettelæggelse af 
fælles 
kompetenceudvikling 
på tværs af A-kasser 
og jobcentre på Fyn.

Årlige møder med 
Svendborg 
Erhvervsskole 
(politisk deltagelse)
Kerneopgave:
Styrke de unges 
tilgang til 
erhvervsuddannelser
Højne 
uddannelsesniveauet 
for de unge
Styrke samarbejdet 
mellem folkeskole, 
UU, jobcenter og 
udd.institutioner

) Fælles fynsk 
beskæftigelsesforum 
(udvalgsformænd fra 
de 9 kommuner)
2) Fælles fynske 
jobcenterchef-møder
3) 
Jobcenterchefmøder i 
Region Syddanmark i 
regi af STAR
Kerneopgave:
Ad 1) Styrke det 
tværkommunale 
samarbejde omkring 
erhvervsudvikling, 
vækst, bosætning 
m.v. til gavn for både 
de enkelte kommuner 
og Fyn som helhed

Fællesmøder mellem 
de 
overenskomstbærend
e fagforeninger og 
jobcenteret
Kerneopgave:
Fælles indsats 
omkring vejledning 
og fastholdelse
Forebygge ledighed
Mindske udstødelse 
fra arbejdsmarkedet
Fremme 
intentionerne om et 
rummeligt 
arbejdsmarked
Fælles 
kompetenceudvikling

Dialogforum 
(udvalgsformanden 
for 
beskæftigelsesudvalget
Kerneopgave:
Øge det generelle 
samarbejde mellem de 
lokale virksomheder 
og jobcenteret
Øge virksomhedernes 
kendskab til 
jobcenterets 
virksomhedsser-vice 
og de muligheder der 
er for at understøtte 
virksomhederne
Virksomhedsundersøg
elser 
Fyraftensarrangement
er i et fælles 
samarbejde på lokale 
virksomheder
Skabe viden om 
virksomhedernes 
behov for arbejdskraft
Øge beskæftigelsen og 
den rette arbejdskraft 
til virksomhederne
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Optimere rekruttering 
til virksomhederne

Fredericia Nej Tæt løbende 
samarbejde med a-
kasserne, blandt 
andet er 
medarbejdere 
udstationeret i 
udvalgte a-kasser. 
Formel 
samarbejdsaftale med 
22 a-kasser, afholder 
kvartalsvise a-
kassemøder
Trekantsamarbejde 
med fælles a-
kassemøder på tværs 
af kommuner.
Kerneopgave:
Implementering af 
beskæftigelsesreform
en, jobformidling, 
opkvalificering, 
udvalgte 
brancheområder, 
vejledning og 
sygedagpenge

Overordnet 
samarbejdsaftale med 
uddannelsesinstitutio
nerne omkring 
forberedelse, opstart, 
gennemførsel og 
praktikpladssøgning. 
Udgangspunkt i unge 
under 30 år, men 
omfatter også enkelte 
over 30 år.

Partnerskabsaftaler 
mellem kommune, 
erhvervsuddannelser 
og dansk håndværk 
og industri. Dette 
mhp indslusning af 
ledige til uddannelse, 
flere i 
erhvervsuddannelse 
og 
praktikpladssøgning/
match

Trekantsamarbejde 
med 6 kommuner og 
Haderslev 
(udvalgsformænd)
Jobcenterchefmøder 
mellem de 7 
kommuner
Kerneopgave:
Afstemme fælles 
retninger, fælles 
jobformidling og 
fælles opkvalificering
Bedre service over 
for borgere og 
virksomheder, med 
commitment fra 
jobcen-tre og 
kommunernes 
politikere

Særligt 3F og i noget 
omfang hele O/FTF
Fællesmøder med 
LO/FTF i 
forbindelse med 
beskæftigelses-
planarbejdet med 
deltagelse af 
Arbejdsmarkeds- og 
sundhedsudvalget
Kerneopgave:
Fælles fodslaw i 
prioriteringer i 
beskæftigelsesplanen.
Opkvalificering af 
ansatte og ledige til 
og i virksomheder

En række 
samarbejdsaftaler med 
konkrete 
virksomheder, men 
ikke som samlet fora
Kerneopgave:
Træning, uddannelse 
og fastholdelse af 
borgere på 
arbejdsmarkedet

Haderslev Det samarbejdende 
Råd (DSR) -
fortsættelse af LBR
Formand og 

Lokal a-kasseudvalg
Kerneopgave:
Det daglige 
samarbejde om 

Uddannelsesråd, alle 
uddannelsesinstitutio
ner i kommunen er 
repræsenteret.

Samarbejde med 
Aabenraa, 
Sønderborg og 
Tønder

Samarbejde med 
VEU-bygruppe, hvor 
A-kasser og faglige er 
med.

Deltager i et HR-
netværk med 
Haderslev 
Erhvervsråd.
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næstformand fra 
Beskæftigelses- og 
Integrations-udvalget 
deltager som 
formand og 
næstformand i DSR
Kerneopgave:
Det samme som i de 
gamle LBR

borgeren, mellem 
jobcenter og a-kasse

Kerneopgave:
Styrke kommunens 
position som 
uddannelsesområde.
Angive den 
nødvendige udvikling 
og udbygning af 
uddannelsestilbud til 
unge og 
efteruddannelse til 
voksne.
Medvirke til, at 
uddannelsesudbud 
spiller sammen med
bosætnings-, 
erhvervsfremme- og
arbejdsmarkedsstrate
gi samt til, at 
fremadrettede 
uddannelsesbehov 
kan dækkes.
Koordinering og 
skabes sammenhæng 
mellem parterne på 
uddannelsesområdet 
og deres forskellige 
indsatser, (andre 
relevante aktører eks. 
erhvervsliv og 
organisationer kan 
inddrages)

Samarbejde med 
Vejen, Kolding, 
Billund, Vejle, 
Fredericia og 
Middelfart
Møder med formænd 
fra udvalgene og 
direktører og arbejds-
markedschefer. 
Kerneopgave:
Primært netværk, og 
konkret samarbejde 
om jobformidling og 
opkvalificering

Kerneopgave:
Sørge for 
opkvalificering af lavt 
uddannede og ledige
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Regeringen har 
fastlagt følgende 
målsætninger: 
I 2015 skal 95% af 
alle unge gennemføre 
en 
ungdomsuddannelse
I 2015 skal 50% af 
alle unge gennemføre 
en videregående 
uddannelse.
Uddannelsesrådet 
tilrettelægger sin 
indsats, så det 
bidrager til at opfylde 
målsætningerne.

Kerteminde LRB (den lokale 
referencegruppe for 
beskæftigelse) – som 
er en fortsættelse af 
det tidligere LBR 
Arbejdsmarkedsudval
gsformand er 
formand.

Det lokale a-
kasseudvalg LAU-
Østfyn( Odense, 
Nyborg Kerteminde)
Omkring 
beskæftigelsesreform
ens nye 
kontaktforløb/fælless
amtaler er der nedsat 
en fælles fynsk 
styregruppe 
Kerneopgave:
Målgruppe indsats
Logistik om samtaler
Fælles udd. og 

Byg til vækst (de fire 
erhvervsskoler 
sammen)
UU – råd Fyn  
Kerneopgave:
Nye udd. tiltag inden 
for flaskehalse/ 
kommende ubalancer
Fastholdelse af 
studerende- 
gennemførelse

Fælles fynsk besk. 
forum ( 
udvalgsformænd og 
direktører)
 Fælles fynsk 
jobcenterchef gruppe
Kerneopgave: 
Unge
Ledighed 
Uddannelse
Erhvervspolitik

Når det er relevant: 
f.eks. større 
virksomhedsopgaver 
(rekruttering/afskedi
gelse, jobrotation 

Nej
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opkvalificering af 
medarbejdere i a-
kasse/jobcenter
Tidlig indsats 
målgrupper
Andre fælles 
aktiviteter. Job –
erhvervsmesse Fyn , 
m.m

Kolding Fortsætter med LBR. 
Formanden og 
næstformanden fra 
Arbejdsmarkedsudval
get og formanden fra 
Socialudvalget har 
fast plads i LBR. 
Kerneopgave:
LBR har til formål at 
rådgive kommunen 
og at samordne og 
udvikle den lokale 
beskæftigelsesindsats
”
Opgaverne for LBR 
er, at: 
Vejlede og rådgive 
kommunen i 
udviklingen af 
arbejdsmarkedspolitik
ken
Medvirke til at 

LAU-møder (Det 
Lokale A-kasse 
Udvalg), hvor der 
sidder repræsentanter 
fra de forskellige 
fagforeninger. 
Kerneopgave:
Mødernes indhold er: 
opdatering om 
lovændringer, nye 
regler, drøfter 
rådighedssamtaler og 
i forbindelse med den 
nye 
beskæftigelsesreform 
er regler, indholdet 
og forløbet af de 
fælles samtaler 
drøftet. Forskellige 
projekter, som 
udsprang af det regi.

AMU Syd: Deltager i 
Det Lokale 
Uddannelsesudvalg – 
Lager & Transport og 
i Det Lokale 
Uddannelsesudvalg 
for Service 
Med VEU, EUC 
Lillebælt, IBC og IBA 
holder enkeltvise 
kvartalsmøder, hvor 
uddannelse, 
positivlisterne, 
mangel på 
arbejdskraft og hvad 
der ellers rører sig 
inden for 
beskæftigelsesområde
t drøftes. 

På chefniveau mødes 
Jobcenter Kolding 
med repræsentanter 
fra jobcentrene i 
Vejle, Fredericia, 
Billund, Vejen, 
Haderslev og 
Middelfart. Her har 
man bl.a. lanceret en 
fælles jobrekruttering, 
hvor jobcentrene 
samarbejder om at 
skaffe arbejdskraft til 
virksomhederne. 
Desuden mødes man 
i LAU 
Trekantsområdet 
(Det Lokale A-kasse 
Udvalg). 
Kerneopgave: 
se kolonne 2

Rådgivning for 
Sygemeldte 
(jobcentrets afdeling 
for sygedag-
pengeområdet) 
holder dialogmøder 
med A-kasserne 
omkring 
sygedagpengeområdet
, hvor bl.a. 
ressourceforløb 
drøftes. 
Kerneopgave:
Se kolonne 2

Kommunen har 
startet projekt 
”Kolding i arbejde”, 
under LBR, hvor 
jobcentret 
samarbejder med IBC, 
LO, DA og Business 
Kolding om at få 500 
flere borgere fra 
kommunen i arbejde. I 
dette forum 
igangsætter deltagerne 
både initiativer inden 
for jobrekruttering, 
jobrotation, 
iværksætteri og flere 
praktikpladser til 
lærlinge. Desuden 
giver forummet 
mulighed for 
udveksling af viden 
indenfor erhvervslivet 
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beskæftigelsespolitik, 
erhvervspolitik, 
socialpolitik, 
uddannelsespolitik og 
erhvervslivets 
samordnes til fordel 
for ledige og syge 
borgere i Kolding 
Kommune
Jobcentrets 
ambassadører
Tænketank og 
idegenerende for 
Arbejdsmarkedsudval
get”

og beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet.  
Næstformanden for 
LBR (er samtidig 
formand for 
Arbejdsmarkedsudval
get) og desuden 
repræsentanter fra 
LBR deltager.
Kerneopgave: 
Se kolonne 2

Langeland Nyt ”LBR”
Politisk rep.
Udveksling af 
informationer og 
drøftelse af mulige 
tiltag. Der er ingen 
penge afsat til 
området så det er 
alene anbefalinger.

Lau Sydfyn sammen 
med Svendborg, Ærø 
og Faaborg-Midt-fyn. 
Kvartalsmødet
Desuden samarbejde 
og aftaler vedrørende 
fælles samtaler 
fremadrettet.
Halvårlige møder 
mellem 
jobcenterchefer og 
overenskomstbærend
e faglige 
organisationer
Kerneopgave:
Gensidig 

Årligt sommermøde 
arrangeret af skolen
Borgmestre, 
udvalgsformænd, 
jobcenterchefer, 
direktører deltager.
Kerneopgave:
Gensidig 
erfaringsudveksling 
og 
forventningsafstemni
ng. Der kan 
nedsættes fælles 
arbejdsgrupper 
mellem 
sommermøderne

Beskæftigelses kontor 
Syddanmark (STAR) 
orkestrerer en række 
netværk i forhold til 
forskellige 
målgrupper
Kvartalsmøder 
mellem 
jobcentercheferne i 
Syddanmark
Kvartalsmøder 
mellem 
jobcentercheferne på 
Fyn, Langeland og 
Ærø
Udvalgsformændene 

Se kolonne 2 En række aftaler om 
virksomhedscentre
Kerneopgave:
Udplacering af 
borgere og formidling
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information. 
Drøftelse af fælles 
kompetenceudvikling

for 
beskæftigelsesområde
t (Fyn minus 
Middelfart) mødes 3 
gange årligt. Der er 
en underskrevet 
aftale for samarbejdet
Der er et samarbejde 
under udvikling 
mellem jobcentrene 
på Langeland, 
Lolland og 
Guldborgsund. 
Langeland 
koordinerer dette 
samarbejde i forhold 
til det fynske bagland.
Kerneopgave:
Erfaringsudveksling, 
aftaler om fælles 
forløb, fælles 
kompetenceudvikling
, fælles udsøgning af 
ledige til formidling, 
udpegninger til 
samarbejdsfora

Middelfart Et arbejdsmarkeds og 
uddannelsesnetværk
Beskæftigelses- og 
arbejdsmarkedsudval
get deltager

LAU-møder EUC, IBC m.m. Deltager i 7 
kommune-
samarbejde 
(Trekanten + 
Haderslev) – her er 

Arbejdsmarkeds og 
uddannelsesnetværk
Pol. rep. her

Virksomheder 
deltager i 
arbejdsmarkeds og 
uddannelsesnetværk
Vi er ved at oprettet 
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politisk rep.
Samarbejdsaftaler 
med omkringliggende 
kommuner
Netværksforum m. 
Jammerbugt, Ikast 
brande, Ballerup og 
Mariager fjord.
Kerneopgave:
Rekruttering/kompet
enceudvikling

branchepaneler og har 
tilsagn fra 
virksomheder om at 
deltage

Nordfyns Ikke egentlige faste 
fora, men i stedet 2 
årlige møder med 
invitation til alle 
samarbejdspartnere 
om dialog og bidrag 
m.m. til 
Beskæftigelsesplanen 
og samarbejde om 
indsatsen i praksis
Medlemmer af 
Arbejdsmarkedsudval
get deltager i de 2 
årlige møder med 
samarbejdspartnere
Kerneopgave:
Bred dialog om 
arbejdsmarkedsudvikl
ingen, nye reformer 
og lovgivning, 

1) Fællesudvalg Fyn 
for jobcentre og a-
kasser og 2) Lokalt 
A-kasse Udvalg for 
jobcentrene i Odense, 
Nyborg, Kerteminde 
og Nordfyn
Kerneopgave: 
Gennem dialog ska-
be fælles billede af 
udfordringer og 
muligheder for 
gruppen af forsikrede 
ledige og i et vist 
omfang koordinere 
og udvikle fælles 
indsats og 
information

Ikke egentlige faste 
fora, men jobcentret 
har fast, løbende 
kontakt med 
erhvervsuddannelsesi
nstitutioner om bl.a. 
brobygning til 
uddannelse for unge 
ledige. Desuden 
repræsenterer én 
jobcenterchef på Fyn 
alle jobcentrene i 
VEU Center-rådet, 
hvilket jobcentrene 
koordinerer på 
kvartårlige møder i 
jobcenterchefkredsen 
på Fyn
Kerneopgave: 
Opfølgning og 

1) Kvartårlige møder 
i Fælles Fynsk 
Beskæftigelses-forum 
for primært 
udvalgsformænd og 
fagdirektører og 2) 
Kvartårlige møder for 
jobcenterchefer på 
Fyn
Politisk 
repræsentation i 
Fælles Fynsk 
Beskæftigelsesforum
Kerneopgave: 
Samarbejde og 
koordinering på tværs 
på Fyn, både politisk 
og i praksis, fx som 
fælles fynsk tillæg til 
beskæftigelsesplaner 

I konkrete 
situationer, men ikke 
som et fast forum
Der er ikke et 
egentligt forum, men 
udvalgsformanden 
har deltaget i møder 
med faglige 
organisationer 
sammen med ledelsen 
i jobcentret
Kerneopgave: 
Dialog og samarbejde 
om både 
beskæftigelsespolitik, 
nye reformer og ny 
lovgivning m.m.

Afholder fx 
fyraftensmøder og 
besøger virksomheder 
sammen med 
formanden for 
Arbejdsmarkedsudval
get. Desuden deltager 
jobcentret i 
kommunens såkaldte 
Task Force Erhverv 
som tilbyder konkret 
og samlende service til 
kommunens 
virksomheder
Udvalgsformanden 
besøger virksomheder 
sammen med ledelsen 
i jobcentret
Kerneopgave:
Fastholde og udbygge 
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vurdering af status 
for indsats og 
resultater og input til 
Beskæftigelsesplanen 
og forslag til 
tværgående 
samarbejde
Skabe ejerskab på 
tværs og udvikling af 
kommunens 
beskæftigelsesindsats

styring af 
aktivitetstilbuddet

om bl.a. 
rekrutteringsservice 
til virksomheder

samarbejdet med 
lokale virksomheder
Dialog om jobcentrets 
muligheder for service 
ifm rekruttering og 
virksomhedsrettede 
beskæftigelsesordning
er

Nyborg Det tidligere LBR 
inviteres i efteråret til 
en temadrøftelse ifb. 
Beskæftigelsesplanen. 
Derudover har 
Beskæftigelsesudvalge
t besluttet, at det 
tidligere LBR kan 
indkaldes/inviteres 
ad hoc.
Kerneopgave:
Rådgivning omkring 
beskæftigelsespolitisk
e spørgsmål 
(herunder 
Beskæftigelsesplanen) 
fra arbejdsmarkedets 
parter m.fl.

LAU-møder (lokalt a-
kasse udvalg)
Kerneopgave: 
Drøftelses af 
samarbejdet mellem 
a-kasser og Jobcentre 
– både konkrete 
projekter og 
overordnede temaer.

Nej Et netværk for de 
fynske 
jobcenterchefer + et 
netværk bestående af 
udvalgsformænd og 
direktører/jobcenterc
hefer.
Kerneopgave:
Drøftelse af et fælles 
fynsk samarbejde ift. 
blandt andet 
rekruttering til 
virksomheder, 
virksomhedsindsatse
n og fælles 
kompetenceudvikling
. 
Derudover drøftelse 
af forskellige aktuelle 
emner og 

Nej Nej
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problemstillinger.
Odense Dialogforum, som 

hovedsageligt består 
af samme 
interessenter som det 
tidligere LBR.
Rådmand deltager en 
gang årlig.
Kerneopgave:
Sikre lokalt forum for 
dialog om 
beskæftigelsesindsats
en i Odense. 
Dialogforum Odense 
skal medvirke til: 
Tilrettelægge 
beskæftigelsesindsats
er med kortest mulig 
vej tilbage til 
arbejdsmarkedet 
God, smidig og 
professionel kontakt 
og dialog med 
virksomhederne
Der rekrutteres og 
opkvalificeres ledige 
og ikke mindst 
langtidsledige til 
virksomheder i 
området
Understøtte at 

Deltager i:
Det Lokale A-
kasseUdvalg (LAU 
Odense, Nordfyn, 
Kerteminde). 
Fællesudvalget Fyn 
(består af 
repræsentanter fra de 
fynske LAU)
Taskforce (har en 
taskforcegruppe med 
de fire største a-
kasser om indsatsen 
for forsikrede ledige)
Indkalder til 
halvårlige fælles a-
kassemøder
Indgået aftale med 
samtlige 25 a-kasser 
om tilrettelæggelse af 
det fælles 
kontaktforløb om de 
forsikrede ledige 
Kerneopgave:
Fælles for 
samarbejderne er at 
koordinere indsatsen 
for de forsikrede 
ledige og sygemeldte 
jobcenter og a-kasser 

Uddannelsesforum
Rådmænd fra 
børne/unge og 
social/arbejdsmarked 
deltager
Kerneopgave:
Strategisk 
mødeforum for 
erhvervsuddannelser, 
gymnasier, VUC, 
Produktionsskole og 
forvaltninger i 
Odense med 
deltagelse af 
rådmænd, direktører 
og rektorer fra 
uddannelserne.

Fælles fynsk forum 
(udvalgsformand)
Embedsudvalget i 
region Syddanmark
Fynske 
jobcenterchefer
Kerneopgave:
Fælles Fynsk forum: 
Udvikling og 
koordinering i 
fællesskab imellem de 
fynske kommuner. 
Eksempelvis 
besluttes her et fælles 
fynsk tillæg til 
Beskæftigelsesplan 
2015
Embedsudvalget i 
region Syddanmark: 
Drøfte 
beskæftigelsesindsats
en på tværs af 
kommuner i 
Syddanmark
Fynske 
jobcenterchefer: At 
sikre en koordineret 
indsats på Fyn

RAR Fyn (politisk 
deltagelse)
Byg til Vækst 
(udvalgsformænd)
Industri i Vækst 
(rådmand)
Kerneopgave:
RAR Fyn: følge 
udviklingen på 
området samt 
fremme dialog og 
koordinering
Byg til vækst og 
Industri i vækst har 
bl.a. til formål at sikre 
kvalificeret 
arbejdskraft til de 
fynske virksomheder, 
beskæftigelse til den 
fynske 
arbejdskraftsreserve, 
samt at udvikle den 
bestående fynske 
arbejdsstyrke.

Charter for 
Mangfoldighed i 
Odense, herunder 
Lederlounges i dette 
regi (rådmand)
RAR Fyn (politisk 
deltagelse)
Byg til Vækst 
(udvalgsformænd)
Industri i Vækst ( 
rådmand)
Advisory board på 
industriområdet (er 
endnu ikke etableret 
men er i 
planlægningsfase)
Kerneopgave:
Charter for 
Mangfoldighed: Vækst 
i private 
virksomheder, samt at 
udnytte 
medarbejderpotentiale
r bedst muligt i 
rekruttering og 
sammensætning af 
medarbejdere
Sikre kvalificeret 
arbejdskraft til fynske 
virksomheder
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sygemeldte kommer 
hurtigt tilbage til 
arbejde
Sikre god 
borgerkontakt

imellem
Den nyligt indgåede 
samarbejdsaftale med 
a-kasserne handler 
om at gennemføre 
fælles kontaktforløb 
for de forsikrede 
ledige.

Svendborg LBR bibeholdt med 
de medlemmer der 
var der 31.12.2014
Udvalgsformanden 
for det stående 
udvalg på 
beskæftigelsesområde
t er med/ansvarlig 
for det nye 
samarbejdsforum
Kerneopgave: 
Rådgivende fora. 
Opmærksomhed på, 
at der ikke skal være 
tale om dobbelt 
arbejde i forhold til 
de regionale 
arbejdsmarkedsråd. 
Der skal være fokus 
på lokale 
udfordringer og det 
skal give merværdi 
for alle deltagere.

A-kasse samarbejde 
på tværs af de fynske 
kommuner og A-
kasser
Kerneopgave:
Der afholdes 
kvartalsvise møder 
for at drøfte løbende 
udfordringer i 
samarbejdet.

Etableret et 
samarbejdet på 
administrativt 
ledelsesniveau, hvor 
fokus går på 
sammenhæng i 
forhold til 
beskæftigelsesudvikli
ngen og udbud af 
relevante 
efteruddannelsesaktiv
iteter. Samarbejdet er 
nyetableret og har 
ikke fundet sin 
endelige form endnu.
Etableret et 
CAMPUS 
samarbejde, der 
dækker børn/unge – 
afsnittet. Jobcenteret 
er tilknytte denne 
styregruppe.

Fælles fynsk 
beskæftigelsesforum, 
(ormænd for 
beskæftigelsesområde
t deltager –
Middelfart)
Tæt samarbejde og 
faste mødefora på det 
administrative 
ledelsesniveau i 
Jobcentrene på Fyn
Kerneopgave:
Aftale om samarbejde 
om de udfordringer 
der går på tværs. Der 
udarbejdes fælles 
tillæg til 
kommunernes 
beskæftigelsesplaner. 
I 2015 er der f.eks. 
fokus på 
virksomhedssamarbej
det, Bygge og 

Fællesmøder mellem 
fagforeninger under 
FTF, LO og AC samt 
Jobcentrene på 
Sydfyn
Kerneopgave: 
Samarbejde omkring 
de udsatte ledige og 
sygemeldte borgere 
fra de berørte 
fagforeninger

Nej



20. august 2015

15

Anlægsområdet og 
Ungeområdet. 
Kommunerne går 
ligeledes sammen om 
en årlig job- og 
erhvervsmesse.
Det politiske forums 
drøftelse udmøntes af 
et administrativt 
samarbejde mellem 
jobcentrene.

Sønderborg Nej 4 årlige møder med a-
kasserne vedrørende 
samarbejde, 
optimering og faglig 
sparring i 
beskæftigelsesindsats
en rettet mod de 
forsikrede ledige - 
herunder også 
sygemeldte. Der 
inviteres til 
ekstraordinære møder 
efter behov.
I forbindelse med 
beskæftigelsesreform
en har Jobcenter 
Sønderborg etableret 
en lokal 
arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra 

Jobcentret 
samarbejder med 
erhvervsuddannelsesi
nstitutionerne 
Business College Syd, 
EUC Syd, Gråsten 
Landbrugsskole, 
SOSU Syd, VUC Syd 
og UU-Sønderborg. 
Møder efter behov og 
med konkrete temaer 
som fx etablering af 
tilbud, 
samarbejdsaftaler 
omkring 
fastholdelsesmentore
r o.l. 
Der etableres 
systematiske 
netværksmøder i 

De 4 sønderjyske 
jobcentre holder 
årligt 4 møder af drift 
og 
udviklingskarakter. 
Her etableres også 
fælles tilbud til ledige, 
samt større 
rekrutteringsopgaver.

Udover de 4 årlige 
ledelsesmøder 
afholdes to halvårlige 
møder med politisk 
deltagelse.

Der afholdes to årlige 
møder med de faglige 
organisationer 
vedrørende 
justeringer i 
nytteindsatsen. Der 
kan inviteres til ad-
hoc møder omkring 
problematikker der 
dukker op.
Formand for 
Arbejdsmarkedsudval
get deltager

Løbende kontakt til 
DI, og der afholdes 
jævnlige møder. 
Jobcenteret arbejder 
på en ny strategi for 
virksomhedsservice, 
hvor der bl.a. 
påtænkes at etablere et 
virksomhedspanel 
som led i at styrke 
samarbejdet med 
erhvervslivet.
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enkelte a-kasser. 
Formål: at 
tilvejebringe en 
samarbejdsaftale om 
det fælles 
kontaktforløb.
Kerneopgave:
Orientering omkring 
jobcentrets og a-
kassernes initiativer 
overfor de forsikrede 
ledige. 
Koordinering af 
samarbejde på tværs 
af jobcentre og a-
kasser.
Faglig sparring 
omkring 
beskæftigelsesindsats
en.

aktørkredsen.
Kerneopgave: 
Gensidig orientering 
vedr. reformer - 
vidensdeling
Samarbejde omkring 
uddannelsesforberede
nde/-afklarende 
forløb
Samarbejde omkring 
studie-
/uddannelsesvejledni
ng
Samarbejde omkring 
overgange til ordinær 
uddannelse
Samarbejde omkring 
fastholdelse i 
uddannelse
Samarbejde omkring 
udfaldstruede elever 
– varslingssystemer

Tønder Dialogforum med 
deltagelse af 
Arbejdsmarkedsudval
get og de tidligere 
LBR-repræsentanter. 
Kerneopgave:
Dialog med 
arbejdsmarkedets 
parter. Og meget 

LAU med deltagelse 
af både ”gule” og 
”røde” A-kasser
Kerneopgave:
Koordinering af 
samarbejdet. Ofte 
meget konkret i 
forhold til projekter, 
ny lovgivning mv. 

Ungeindsatsen flytter 
ud på CAMPUS
Der er iværksat 
konkret 2-årigt 
projekt vedr. 
opkvalificering af 
arbejdsstyrken. 
Uddannelsesinstitutio
nerne er 

Jobcenterchefnetværk
: Varde, Vejen, 
Esbjerg, Billund og 
Tønder. 
Jobcenterchefnetværk
: Aabenraa, 
Sønderborg, 
Haderslev og Tønder.
 

Der er faglige 
organisationer 
repræsenteret i LAU, 
IFKA pro-jektet og i 
Dialogforum. 
Politisk deltagelse i 
IFKA og 
Dialogforum.

Til dels Dialogforum 
– herudover har vi et 
”virksomhedspanel”.
Politisk deltagele i 
dialogforummet.
Kerneopgave:
Koordinering og 
vidensdeling med 
henblik på at styrke 
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gerne generering af 
nye ideer til 
samarbejder og tiltag 
lokalt. 
Vi ønsker ikke et 
”afrapporterings-
forum”
Første møde er 
endnu ikke afholdt, 
men der vil 
kerneopgavene skulle 
præciseres.

Generel orientering i 
samarbejdets navn.

repræsenteret både i 
styregruppe og 
projektgruppe.
Politisk deltagelse i 
styregruppen for det 
nævnte projekt. 

Kerneopgave:
Campus: Brobygning, 
vejledning og 
fastholdelse i 
uddannelse
Projekt: 
Opkvalificering af 
arbejdsstyrken ledige 
og ansatte.

Dagpenge/Virksomh
edsservice-netværk 
sydjyske
Sygedagpenge/ledigh
edsydelse (undervejs) 
sydjyske
Sønderjyske 
jobcenterchefnetværk 
arrangerer årlige 
møder med deltagelse 
af politikkere. 

samarbejdet og skabe 
nye. 
Virksomhedspanelet 
skal bl.a. bidrage til, at 
jobcenteret får større 
viden om, hvad der 
rører sig på det lokale 
arbejdsmarked, og 
hvordan vi kan være 
med til at understøtte 
og servicere 
virksomhederne bedst 
muligt.

Varde Fortsættelse af LBR i 
form af et 
Sparringsforum uden 
økonomisk 
understøtning
Politisk deltagelse
Kerneopgave:
Idéforum- skabe 
samarbejde ml. 
virksomheder og 
jobcenter
Bidrage til at udpege 
vækstområder og 
kompetenceprofiler
for områder med 

Lokalt A-kasseudvalg 
(LAU)
Styregruppesamarbej
de ml. a-kasser og 
Jobcentre i Vejen, 
Varde, Billund og 
Esbjerg om det nye 
samtalekoncept i 
beskæftigelsesreform
en
Kerneopgave:
Samarbejde om 
beskæftigelsesrettede 
tiltag

VEU-centrets 
styregruppe
SOSU-bestyrelse på 
vegne af 4 jobcentre
Politisk og 
administrativ 
styregruppe på et 
erhvervsskolepro-jekt
Etableret et 
uddannelsesråd, hvor 
borgmester deltager

Jobcenterchef-
netværk, Drevet af 
Arbejdsmarkedskont
or Syd
Mange faglige 
netværk drevet af 
Arbejdsmarkedskont
or Syd
”Hulemøder” med 
jobcentrene i Varde, 
Vejen, Billund, 
Esbjerg, Tønder. 
Mødes 4 gange om 
året.
Kerneopgave:

Nej Partnerskabsaftaler 
med Dansk Byggeri
Partnerskabsaftale 
under etablering med 
Dansk Industri
Advisory board
Politisk deltagelse
Kerneopgave:
Flere unge tager en 
erhvervsuddannelse – 
flere praktikpladser
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gode 
beskæftigelsesmuligh
eder

Beskæftigelsespolitisk
e tiltag

Vejen Vi har etableret Vejen 
Jobsigte, et 
samarbejdsfora der 
danner baggrund for 
et overordnet og 
principielt 
samarbejde mellem 
Vejen Kommunes 
arbejdsmarkedsområ
de, LO og lokale 
virksomheder, der er 
tilsluttet en 
organisation under 
DA området
Formand for 
Beskæftigelsesudvalge
t deltager.
Kerneopgave:
Det er et 
dialogbaseret 
samarbejde ud fra 
tanken om at:
Alle borgere i 
kommunen i videst 
mulig omfang 
udnytter deres 
arbejdskraft.
Alle private og 

Lokale A-kasse-
udvalg der består af 
repræsentanter fra a-
kasser, der ønsker at 
indgå rammeaftale 
med Jobcenter Vejen 
og chefkonsulent for 
Team job og 
uddannelse. Det 
lokale A-kasseudvalg 
i Vejen Kommune er 
en sammenslutning af 
de statsanerkendte 
arbejdsløshedskasser 
med medlemmer 
bosat i Vejen 
Kommune.
Deltager i Netværk 
med a- kasserne i 
Trekantområdet
Kerneopgave:
Rådgivende organ og 
der kan derfor ikke 
træffes beslutninger, 
der indskrænker den 
enkelte parts 
kompetenceområder.
Formålet er at

Partnerskabsaftaler 
med Dansk Industri 
og Dansk Byggeri, 
afholdes møder om, 
hvordan der kan           
skabes flere 
praktikpladser.
UU har et 
formaliseret 
samarbejde med 
erhvervsskolerne, 
hvor 
Arbejdsmarkedsafdeli
ngen deltager ad hoc. 
Deltager i Netværk 
VEU – vest hvor 
Jobcentrene i Varde, 
Billund og Vejen 
sammen med VEU – 
vest og 
repræsentanter for 
relevante skoler med 
det formål at sætte 
fokus på 
opkvalificeringsindsat
sen som led i 
beskæftigelsesreform
en.

”7 
kommunesamarbejde
” samarbejde på 
tværs af Vejle, 
Fredericia, Billund, 
Kolding, Middelfart, 
Vejen og Haderslev.
Formanden for 
Beskæftigelsesudvalge
t deltager
Kerneopgave:
Der er indgået en 
politisk aftale om at: 
Styrke et fælles 
tværkommunalt 
servicekoncept for 
jobformidling
Sikre en fælles 
tværkommunal 
opkvalificeringsindsat
s af ledige til det 
lokale og regionale 
arbejdsmarked
Jobformidling:
Fælles 
tværkommunalt 
servicekoncept for 
jobformidling og 

Årlig temadrøftelse - 
behovsbestemt
Sjældent politisk 
deltagelse – afhænger 
af temaet
Kerneopgave:
Temadrøftelser om 
samarbejdsflader, 
hvor vi skal finde 
fælles fodslag til gavn 
for den enkelte 
borger. Eksempler på 
temadrøftelser:            
Fleksjobområdet
Sygedagpengeområde
t

Virksomhedsnetværk, 
branchemøder og 
minimesser
Virksomhedspanel
Formand og 
næstformand for 
Beskæftigelsesudvalget 
deltager
Kerneopgave:
Virksomhedsnetværk
Etablerer et 
virksomhedsnetværk, 
som skal bidrage til at 
sikre et øget 
samarbejde med 
områdets 
virksomheder. 
Jobcentret ønsker at 
samarbejde med små, 
mellemstore og
store virksomheder, 
hvor der kan 
gennemføres større 
samarbejdsprojekter.
Netværket er 
opbygget med tre 
ringe af 
samarbejdspartnere, 
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offentlige 
virksomheder i 
kommunen – så vidt 
det overhovedet er 
muligt – kan skaffe  
den nødvendige 
arbejdskraft.
Vi vil udvikle tiltag, 
der er til gavn for 
borgere og vores 
lokale virksomheder
Optimere indsatsen 
og gøre samarbejdet 
enkelt og let 
tilgængeligt
Udbrede relevant 
viden om udvalgte 
temaer på 
beskæftigelsesområde
t og erhvervslivet.
Få bedre kendskab til 
vore forskellige vilkår 
og have fokus på 
tværgående 
forbedringsmulighede
r.

Skabe et fælles 
referencegrundlag for 
information, 
vejledning, udvikling 
og koordination 
mellem A-kasserne 
og Jobcentret for at 
optimere de 
hjælperedskaber, der 
skal medvirke til at 
sikre de bedste 
muligheder for job og 
uddannelse Skabe et 
forum, hvor 
henholdsvis 
Jobcentret og a-
kasserne kan hente 
råd og vejledning 
vedrørende fælles 
problemstillinger 
inden for aftalens 
område
Styrke indsatsen over 
for ledige, sygemeldte 
og 
udstødningstruende 
ved at forbedre de 
omfattede 
persongruppers 
muligheder for 
fremtidig ustøttet 

Kerneopgave:
Fire gange årligt 
afholder Vejen 
Kommune (UU-
Vejen, 
Arbejdsmarkedsafde-
lingen og Udvikling 
& Erhverv) møder 
med alle 
erhvervsskoler, og 
som et led i 
koordineringen af 
arbejdet indsender 
erhvervsskolerne to 
gange årligt statistiske 
oplysninger.

rekruttering styret af 
4 fælles principper og 
udmøntet ved en 
række konkrete 
initiativer, der skal 
styrke det fælles 
servicekoncept for 
jobformidling og 
rekrutteringsservice 
for virksomhederne i 
og omkring det 
geografiske område, 
som de 7 kommuner 
dækker.
4 fælles principper:
Èn indgang i hvert af 
de 7 jobcentre til en 
fælles 
rekrutteringsservice
Tilpasset service i 
forhold til den 
enkelte virksomheds 
behov
En styrkelse af fælles 
mindset, adfærd og 
kompetencer
Et netværk til alle 
verdenshjørner og 
andre relationer
 
Uddannelse og 

som hver udtrykker et 
niveau for 
samarbejdsrelationen.
Den yderste ring 
består af interesserede 
samarbejdspartnere, 
som ikke 
nødvendigvis har faste 
samarbejdsaftaler med 
jobcentret, men hvor 
der er interesse for 
samarbejde, 
information og 
kontakt efter behov.
Den midterste ring 
består af 
virksomheder, der 
ønsker at indgå mere 
faste
samarbejdsrelationer 
som mindre 
partnerskaber, eller 
aftaler om regelmæssig 
kontakt, 
kontaktpersonsordnin
ger m.m.
Den inderste ring 
består af 
virksomheder, der 
ønsker at indgå mere 
vidtgående aftaler om 
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beskæftigelse opkvalificering:
Tiltag omkring 
uddannelse og 
opkvalificering af 
ledige de 7 
kommuner imellem. 
Tiltaget skal være 
med til at sikre, at 
virksomhederne får 
den rette 
arbejdskraft, de 
efterspørger i form af 
motiverede 
medarbejdere med de 
rette kompetencer.
Indsatsen fokuserer 
isoleret set på en 
bedre og mere 
målrettet uddannelse 
og opkvalificering af 
de ledige i de 7 
kommuner.

partnerskaber eller 
virksomhedscen-tre 
med jobcentret.
De tre ringe i 
netværket får tilbudt 
forskellige grader af 
kontakt og service. 
Kontakten vil bl.a. ske 
gennem digital 
kommunikation, 
nyhedsbreve mv.
Branchemøder og 
minimesser
Med afsæt i 
Arbejdsmarkedsafdeli
ngens 
virksomhedsnetværk 
afholdes der 
brancherelaterede 
temamøder og 
minimesser, med 
fokus på nye 
produkter, nye regler 
og ny viden, og med 
indlæg fra 
brancheorganisationer 
og fra kommunen.
Virksomhedspanel
Der er dannet et 
virksomhedspanel 
med 7 - 10 
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virksomheder fordelt 
ud fra de forskellige 
niveauer for 
samarbejde med fokus 
på en geografisk 
spredning.
Virksomhederne vil i 
løbet af et år blive 
besøgt minimum en 
gang af 
udvalgsformand og 
næstformand for 
Beskæftigelsesudvalget
, sammen med 
arbejdsmarkedschefen
. Agendaen for disse 
besøg vil afspejle de 
udfordringer og 
udviklingstemaer, der 
præger 
beskæftigelsesområdet
.

En gang årligt vil der 
være blive indbudt til 
en teamaften med 
middag, hvor 
virksomhedspanelet, 
Beskæftigelsesudvalget
, direktør, arbejdsmar-
kedschef, 
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chefkonsulent og 
koordinator for den 
virksomhedsvendte 
indsats deltager. 
Kredsen kan afhængig 
af indholdet i 
temadrøftelsen 
udvides med relevante 
medarbejdere og 
personer.

Vejle Der er nedsat et 
Arbejdsmarkedsforu
m som afløsning for 
LBR
Formand og 
næstformand i 
Arbejdsmarkedsudval
get deltager
Kerneopgave:
Rådgive kommunen 
om 
beskæftigelsesindsats
en og fungere som 
dialogforum for 
erhvervsliv, 
fagbevægelse, 
relevante 
interesseorganisation
er, 
Arbejdsmarkedsudval
get og forvaltningen i 

Der er nedsat et 
lokalt A-kasseudvalg 
(LAU) bestående af 
lederne fra udvalgte 
A-kasser og 
ledelsesrepræsentante
r fra Jobcenter Vejle. 
Udvalget mødes 3 – 4 
gange om året.
Kerneopgave:
Formålet er til enhver 
tid at kunne 
imødekomme 
arbejdsmarkedets 
behov for 
arbejdskraft og med 
det udgangspunkt 
finde frem til de 
bedste løsninger for 
de ledige. 
Etableret kvartalsvise 

Udviklingsforum 
vedr. Study Support 
Center, som er en 
fælles enhed for 
unge, på tværs af 
Erhvervsskoler, UU, 
Jobcentret.
Kerneopgave:
Sikre udvikling og 
fremdrift í forhold til 
samarbejdet vedr. 
unge således, at flere 
gennemfører en 
uddannelse.

7 
kommunesamarbejde
t mellem Fredericia, 
Kolding, Vejle, 
Haderslev, Vejen, 
Billund og Middelfart
Samarbejde i DIMA 
(Danish International 
Manufacturing 
Academy) vedr. 
sikring af arbejdskraft 
til 
produktionsvirksomh
eder i 
Trekantområdet. 
Deltagelse af 6 
kommuner i 
Trekantområdet 
(ovennævnte minus 
Haderslev).
7 

Samarbejde med 
FOA vedr. 
rekruttering til 
SOSU-
uddannelserne.
Derudover afholdes 
der to møder årligt 
med 3F på 
fleksjobområdet. Der 
afholdes også møder 
med de faglige 
organisationer og Job 
og Sundhed ift. 
sygedagpengeområdet
.
Kerneopgave:
Forskellige tiltag, der 
sikrer rekrutteringen 
til SOSU-
uddannelserne 
(infomøder, 

Erhvervskontaktudval
g sammensat af 
repræsentanter fra 
erhvervslivet, 
uddannelsesområdet 
og byrådet.
Innovationsudvalget 
med repræsentanter 
fra erhvervslivet, 
uddannelser, 
forskning og 
byrådspolitikere.
Partnerskabsaftaler 
med Dansk Byggeri og 
Dansk Industri
Borgmesteren deltager 
i Styregruppen 
omkring 
partnerskabsaftalen 
med Dansk Industri.
Der er ingen politisk 
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kommunen. fællesmøder mellem 
A-kasserne i region 
Syddanmark og 
jobcentrene fra 
Fredericia, Kolding, 
Vejle, Haderslev og 
Vejen. Formålet er 
erfaringsudveksling 
vedr. den 
beskæftigelses - og 
virksomhedsrettede 
indsats.

kommunesamarbejde
t er politisk forankret 
af de syv 
udvalgsformænd. 
Derudover mødes 
udvalgte ledere og 
medarbejdere fra de 
syv jobcentre separat. 

Der er ikke politiske 
medlemmer i 
samarbejdet vedr. 
DIMA.
7 
kommunesamarbejde
t vedrører fælles 
jobformidling og 
fælles projekt om 
opkvalificering/udda
nnelse af 
frontmedarbejderne/
virksomhedskonsulen
terne. Formålet er at 
etablere et 
samarbejde om 
jobformidlingen på 
tværs af 
kommuneskel. 
Dermed sikres virk-
somhederne en langt 
mere smidig 

koordinering mellem 
FOA, SOSU-skolen 
og kommunen m.v.)

deltagelse i 
samarbejdet med 
Dansk Byggeri.
Kerneopgave:
Erhvervskontaktudval
get arbejder for at 
fastholde og tiltrække 
flere arbejdspladser 
Innovationsudvalget 
har særligt fokus på 
nye veje til vækst og 
velfærd.
Der er følgende 
opgaver i samarbejdet 
vedr. 
partnerskabsaftalerne:
Oprettelse af flere 
lære-og praktikpladser
Initiativer til at 
minimere frafald på 
erhvervsuddannelsern
e.
Efteruddannelse af 
ledige faglærte
Praktik- og løntilskud 
for ledige.
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rekrutteringsproces 
og et større 
rekrutteringsgrundlag
.
DIMA har til formål 
at styrke og 
synliggøre 
Trekantområdet som 
attraktivt 
produktionscentrum 
samt styrke og 
synliggøre 
jobmulighederne i 
produktionsbrancher
ne.

Ærø
Aabenraa Dialogforum med 

deltagelse af 
arbejdsmarkedets 
parter, LO, FTF, 
erhvervslivet og 
kommunen
Politisk deltagelse 
Kerneopgave:
Sikre 
arbejdsmarkedets 
parter inddragelse i 
drøftelser af behovet 
for 
beskæftigelsespolitisk
e indsatser i 

Lokalt A-kasse 
udvalg

Kerneopgave:
Koordinere 
samarbejdet omkring 
a-kassemedlemmer i 
forhold til 
beskæftigelsesindsats 
for forsikrede ledige. 
Til møderne bliver 
også repræsentanter 
fra de faglige 
organisationer 
inviteret i forhold til 

Uddannelsesråd
Politisk deltagelse

Kerneopgave:
Sikre at 
uddannelsesinstitutio
nerne inddrages i 
drøftelser af behovet 
for 
uddannelsespolitiske 
indsatser i 
kommunen – dialog 
og idé-generering.

Ja – de fire 
Sønderjyske 
jobcentre

Politisk deltagelse i 
årligt fællesmøde for 
de fire Arbejds-
/beskæftigelsesudvalg
Kerneopgave:
Erfa-gruppe, dialog 
og idé-generering. At 
sikrer at beskæftigel-
sesindsatsen sker på 
tværs af 
kommunegrænserne.

Se kolonne 1 1 – 2 årlige møder i 
regi af jobcentrets 
Virksomhedsservice 
(Branche specifikke) - 
endvidere se kolonne 
1.
Kerneopgave:
Forventningsafstemni
ng, dialog og idé-
generering



20. august 2015

25

kommunen – dialog 
og idé-generering.

sygedagpenge og 
fleksjob

På spørgsmålet om der mangler samarbejdsfora svarer mange kommuner nej – dog svarer følgende kommuner:
Fredericia: Vækstfora med fælles deltagelse af virksomheder, faglige, uddannelsesinstitutioner og kommune. Det er under udvikling og svaret ville sikkert 
være et andet om 2 år
Svendborg: Ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt. På sigt kunne det være relevant at få formaliseret et samarbejde med virksomhederne
Varde: Der mangler grundlæggende en arbejdsmarkedspolitisk forbindelse til det regionale og tværkommunale erhvervsudviklingssamarbejde
Vejen: Der er mange samarbejdsfora med relevans og det er vigtigt at vi samordner og tænker på tværs af institutioner - virksomheder og kommuner. Vi har 
flere samarbejdsfora og samarbejdsflader end nævnt i dette skema i forhold til eksempelvis områderne vedrørende sundhed og psykiatri.  

Jeg mener ikke, at vi for nuværende har behov for flere samarbejdsfora. Der er brug for, at vi nytænker vores samarbejdsmodeller hen mod en mere 
behovsorienteret og situationsbestemt metode og ikke etablerer flere permanente samarbejdsfora. Der kunne være behov for en koordinerende og 
erfaringsopsamlende task force – tovholderbistand til en ad hoc og situationsbestemt tilgang til tværgående samarbejder.
Billund: Formelle samarbejdsfora med brancheorganisationerne.



2.6 Fælleskommunale inputs til stedlig placering af 
erhvervsuddannelserne
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Kære Egon Fræhr 
 
Vi havde på det seneste møde i Kommunekontaktudvalget en drøftelse af indsatserne på uddannel-
sesområdet, herunder en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse.  
 
I den forbindelse drøftede vi også det kommende udbud af erhvervsuddannelser, hvor regionsrådet 
har en koordinerende rolle frem til primo 2016, hvor skolerne skal indsende deres ansøgninger. Heref-
ter behandler regionsrådet ansøgningerne samlet i løbet af februar og marts 2016 og vil på den 
baggrund afgive en samlet indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af grund-
forløb 1 og 2. 
 
Vi har i Udvalget for Regional Udvikling haft lejlighed til at drøfte udbudsrunden yderligere. Vi priorite-
rer at udbuddet af erhvervsuddannelser bliver så bredt som muligt, da kortere afstand hertil, er en af 
forudsætningerne for at få flere unge til at vælge disse. 
 
Vi er dog samtidig meget opmærksomme på, at placering af nye udbud bl.a. kan være forbundet med 
relativt store investeringer for erhvervsskolerne, i form af maskiner, udstyr mv., og at det kan udgøre 
en naturlig begrænsning i relation til en udbredelse af erhvervsuddannelserne.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil vi gerne inddrage fælleskommunale hensyn og ønsker i vores 
indstilling til ministeren, så indstillingen til ministeren repræsenterer en syddansk helhed. 
 
KKR er derfor meget velkomne til at fremsende jeres samlede input og holdninger til den kommende 
udbudsrunde. 
 
Vi er også åbne for en samlet dialog i løbet af processen, hvis der opstår behov for det.  
 
 
 

Venlig hilsen 

 
Stephanie Lose 

Formand for Udvalget for Regional Udvikling 
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Fælles interesser i styrket tværsektoriel kompetenceudvikling 

Gennem de seneste år er der sket en stor udvikling i kommuner og regioner såvel på sund-
hedsområdet som på socialområdet. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund af 
kommunalreformen, den demografiske udvikling samt økonomiske udfordringer. Udviklingen 
har skabt et øget behov for at finde nøglen til billigere og bedre velfærd for borgerne. 

Udviklingen stiller nye krav til kompetencerne hos medarbejderne på social- og sundheds-
området. Både KL og Danske Regioner har adresseret de nye kravs betydning i blandt andet 
udspillene ”Next Practice” og ”Uddannelsespolitisk oplæg - Kvalitet i fremtidens sundhedsud-
dannelser”, som dette papir bygger videre på.  

Udgangspunktet i udspillene er, at vigtigheden af en stærk faglighed i fremtiden skal ses 
sammen med vigtigheden af, at medarbejderne kan skabe sammenhæng og bygge bro på 
tværs af sektorer og fagligheder. Fremtidens medarbejder skal i samspil og dialog med borge-
ren have som sigtepunkt, at borgeren opnår det bedst tænkelige funktions- og mestringsniveau 
i sit hverdags-, arbejds- og familieliv ud fra borgerens egne ønsker.  

At skabe relevante og kompetencegivende uddannelsesforløb for elever og studerende og 
at udbyde relevante tilbud om efteruddannelse er et fælles ansvar og en fælles interesse for 
uddannelsesinstitutionerne, kommuner og region. For at sikre uddannelser der matcher frem-
tidens behov, er det afgørende, at uddannelserne og praktikkerne indholdsmæssigt og orga-
nisatorisk tilrettelægges, så de matcher udviklingen i samfundet og de krav, der stilles til med-
arbejderne på social- og sundhedsområdet nu og i fremtiden.  

De fælles interesser er grundlaget for, at Region Syddanmark, de syddanske kommuner 
og uddannelsesinstitutionerne i regionen nu sætter fokus på et tættere og bedre samarbejde 
om tværsektoriel kompetenceudvikling for social- og sundhedsuddannelserne. 

Der er forskelle mellem behovene på socialområdet og sundhedsområdet – men der er også 
en stor fællesmængde af identiske behov til fremtidens kompetencer. Det er fællesmængden 
der betinger dette fælles strategiske afsæt. 

Strategien skal danne grundlag for konkrete aktiviteter skabt i fællesskab mellem de invol-
verede parter. Indsatsen har grundlæggende tre spor: 

 Udvikling af grunduddannelserne 

 Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud 

 Udvikling i egen organisation. 
 

I forlængelse heraf vil et øget samarbejde også kunne bidrage til øget praksisnær forsk-
ning. Det skaber både ny viden og indsigt i praksis på uddannelsesinstitutionerne, og det bi-
drager med relevant og anvendelig viden til kommuner og region. 

 

Fælles forståelse – paradigmeskifte 

Der er igennem flere år sket et paradigmeskifte i synet på mødet med borgerne og i forstå-
elsen af velfærd, hvor den rehabiliterende tilgang i stigende grad danner grundlaget for arbej-
det. Fokus er ændret fra at se på velfærd som noget, vi leverer til borgerne, til at se velfærd 
som noget, vi skaber sammen med borgerne.  

Det betyder, at fagligheden skal bringes i spil på en ny måde i en mere igangsættende og 
motiverende tilgang, hvor borgeren selv deltager og træffer valg. Der er tale om en styrket 
bevægelse fra ydelsesfokus og monofaglighed hen mod et bredere og tværfagligt blik for den 
fælles kerneopgave. 
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Det indebærer en øget bevidsthed om egne fagkompetencer og viden om andres kompe-
tencer, så der sker koordination og skabes sammenhæng. Overblik og refleksionskompeten-
cer og evnen til at arbejde tværfagligt og have øje for borgerens og omgivelsernes ressourcer 
bliver dermed afgørende. Der er stadigvæk behov for den specialiserede medarbejder, men 
udgangspunktet er, at vi løser opgaven i samspil med borgeren og med fokus på borgerens 
ønsker og mål.  

De ændrede møder mellem fagprofessionelle og borger betyder, at der er behov for at 
arbejde med at sikre et bedre samspil på tværs af uddannelserne gennem mere tværfaglig og 
praksisnær undervisning og praktikforløb. Målet er større tværfaglighed i de borgernære og 
patientrettede tilbud på social- og sundhedsområdet med fokus på den fælles kerneopgave, 
hvor borgerens mestring af eget liv styrkes.  

Derudover er der sat øget fokus på, at fremtidens social- og sundhedsvæsen er vidensba-
seret og orienteret mod effekt og kvalitet. Det er afgørende, at indsatsen fra den offentlige 
sektor resulterer i udvikling og effekt for borgeren. Effekten og kvaliteten af den fagprofessio-
nelles indsats skal i højere grad dokumenteres med henblik på deling af viden og som bag-
grund for kvalitetssikring og udvikling.  

Det er tydeligt, at paradigmeskiftet stiller nye krav til medarbejderne på social- og sund-
hedsområdet. Samtidig er der nogle indbyggede dilemmaer, man som medarbejder vil møde 
i sit arbejde, når det nye paradigme skal foldes ud i praksis. Dilemmaerne kan være en ramme 
for fremtidige drøftelser af, hvilke kompetencer der er vigtige at sætte fokus på i uddannel-
serne: 

 

”Fleksibilitet og borgerfokus samtidig med effektivitet og standardforløb” 

Borgeren skal ses som en aktiv del af løsningen i et forløb, hvorfor indsatserne eksempel-
vis også skal samskabes med borgeren. Det stiller krav til medarbejderne om at udvise fleksi-
bilitet og evne til i samarbejde med borgeren at sammensætte et forløb, der er tilpasset den 
enkelte. Stramme økonomiske rammer, krav om dokumentation og kvalitet samt nationalt de-
finerede pakkeforløb stiller til gengæld krav om øget effektivitet og standardisering i mødet 
med borgeren. En medarbejder på social- og sundhedsområdet skal kunne navigere og træffe 
beslutninger inden for disse til tider modsatrettede hensyn. 

 

”Stærk faglighed på eget område samtidig med øget helhedsorientering” 

Borgeren skal have den bedst mulige behandling eller indsats. Det stiller krav til medarbej-
dere om at have høj faglighed på eget området. Samtidig skal velfærden i fremtiden i langt 
højere grad skabes på tværs af sektorer og faggrupper for sammen med borgeren at opnå et 
fleksibelt og tilpasset forløb. Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere skal derfor evne 
det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samtidig med, at de fastholder fagligheden på 
deres eget område. 

 

”Evidens og fokus på effekt samtidig med øget anerkendelse af de personlige relatio-
ner”  

Fremtidens social- og sundhedsvæsen bygger i højere grad end det er tilfældet i dag på 
de menneskelige faktorer og de personlige relationer. Samarbejdsrelationer og samskabelse 
er nøgleord, hvis borgeren skal opleve den bedst mulige velfærd. Men det er størrelser, der er 
svære at måle på. Det udfordres af et samtidigt ønske om evidensbaserede behandlinger og 
indsatser, med fokus på effekt. Der skal både være et stærkt fokus på evidens og effekt og en 
øget anerkendelse af betydningen af mere bløde værdier, som er sværere at måle. 

 



 
4 

”Evne at udfordre og forandre samtidig med at acceptere givne rammer og vilkår” 

For at skabe en offentlig sektor med et social- og sundhedsvæsen der er i stadig forandring 
og tilpasning til borgernes behov, er det afgørende, at nyuddannede og medarbejdere på efter- 
og videreuddannelse udfordrer og skaber grundlag for forandringer på baggrund af den viden 
og indsigt, de får på uddannelsesinstitutionerne. På den anden side skal medarbejderne også 
være i stand til at acceptere de givne rammer og vilkår, som eksempelvis økonomien sætter 
for deres arbejde. 

 

”Optimere inden for egen organisation samtidig med sammenhængende indsatser for 
borgerne” 

Lederne i såvel sundheds- som socialsektoren skal agere i et krydsfelt mellem forskellige 
hensyn, som kan gøre det svært at lede hen mod det sammenhængende og tværsektorielle. 
Lederen skal hele tiden have fokus på optimering og effekt inden for egen organisation men 
samtidig skal lederen bidrage til sammenhængende og effektfulde forløb til den enkelte borger. 
Ligesom medarbejderne skal udgangspunktet for lederens arbejde også være borgeren og 
dennes ønsker. Lederen skal skabe rammer, hvor borgeren har mulighed for – og forventes – 
at anvende egne ressourcer til sammen med medarbejderne at skabe resultater for sig selv. 
Herudover skal der skabes gode og konstruktive rammer til inddragelse af eksempelvis pårø-
rende og frivillige.  

Styringsinstrumenter og incitamenter giver ofte tilskyndelse til at optimere inden for egen 
organisation. Modsat er der politiske hensigtserklæringer om at skabe sammenhænge på 
tværs. Dilemmaet kalder på den baggrund på styrkede ledelseskompetencer til tværsektoriel 
ledelse. 

 

Dilemmaerne viser med tydelighed, at fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere skal 
agere i en kompleks kontekst, der stiller store krav til de kompetencer og færdigheder de tager 
med sig fra deres uddannelsesforløb. 

 

Fælles pejlemærker for den tværsektorielle kompetenceudvikling 

Med udgangspunkt i det beskrevne paradigmeskifte er kommuner, region og uddannelses-
institutioner enige om, at følgende pejlemærker er det fælles udgangspunkt for den fremtidige 
tværsektorielle kompetenceudvikling af nuværende og kommende medarbejdere på social- og 
sundhedsområdet. 

 

Den rehabiliterende tilgang er udgangspunktet for vores arbejde 

Både sundhedsområdet og socialområdet bygger på en rehabiliterende tilgang. Sigtepunk-
tet for en rehabiliterende tilgang er borgerens ønske om et godt, selvstændigt og uafhængigt 
liv på trods af sociale, fysiske og psykiske begrænsninger i funktionsevnen. Opgaveløsningen 
er gået fra klientgørelse og fratagelse af ansvar til at gøre med og ikke for. Det betyder, at 
medarbejderne fremover skal indgå i en ny mere samarbejdsbåret og ligeværdig relation med 
borgeren, hvor medarbejderen går fra at gøre ting for borgeren til at skabe den ønskede for-
andring sammen med borgeren. Ligeledes er det centralt i den rehabiliterende tilgang, at bor-
geren i videst muligt omfang har indflydelse på, hvilke mål der sættes for indsatsen, og selv 
deltager aktivt i opnåelsen heraf. Udgangspunktet er borgerens ønsker, behov og egne res-
sourcer samt ressourcer i borgerens netværk og omgivelser. 
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Den rehabiliterende tilgang betyder dermed, at den fagprofessionelle må møde borgeren 
på en anden måde. At arbejde rehabiliterende indebærer et værdisæt, hvor respekt og lige-
værdighed er centralt, og hvor ønsket er, at borgeren oplever kvalitet og sammenhæng i for-
løbet. Borgeren skal mødes dialogorienteret som ekspert på sit eget liv.  

Rehabilitering som metode har mange forskellige former og breder sig fra hverdagstræ-
ning, telerehabilitering til specialiserede tværfaglige rehabiliteretingforløb efter et behandlings-
forløb – men uanset område og specialiseringsgrad betyder det, at et borgerforløb først er 
tilendebragt, når borgeren er tilbage på det bedst tænkelige funktions- og mestringsniveau i sit 
hverdags-, arbejds- og familieliv.  
 

Vi har et fælles ansvar med borgeren 

Gennem en årrække har der være talt om borgeren i centrum, borgeren i øjenhøjde osv. 
Med rehabiliteringstankegangen skal borgeren ikke bare være i centrum – borgeren og den 
professionelle skal være ligeværdige.  

Denne ændring har stor betydning for medarbejdernes opgaver. Hvor medarbejderne før 
tog aktivt ansvar for borgernes behov og herudfra igangsatte den rehabiliterende indsats, skal 
medarbejderne nu sammen med borgeren finde frem til den bedste indsats. Medarbejderne 
skal formå at få borgeren til at spille en aktiv rolle, de skal stille krav om deltagelse og ansvar 
for eget liv, og endnu vigtigere skal medarbejderne respektere, at borgerens ønsker, meninger 
og handlinger er lige så værdifulde som medarbejderens. Det betyder, at medarbejderne skal 
evne en rolle som coach/facilitator, kunne se ressourcer i borgeren og i borgerens omgivelser 
Relationen til borgeren skal i fremtiden være endnu mere dialogorienteret og forventningsaf-
stemmende end den er i dag. 

 

Vi arbejder tværprofessionelt og tværsektorielt samtidig med, at vi har en stærk faglig-
hed på eget område  

Medarbejderne på social- og sundhedsområdet skal have en solid faglig fundering og 
kende egne styrker. Det skal eksempelvist sikre en klar forståelse af, hvor deres faglighed ikke 
rækker, og andre fagligheder skal i spil.  

Samtidig skaber den rehabiliterende tilgang en ambition om et fælles borgerfokus frem for 
systemfokus, hvilket understreger, at der er en gensidig afhængighed på tværs af fagligheder 
og tværsektorielt. Det er nødvendigt at arbejde mod en helhedstænkning – det gælder både 
på tværs af sektorer, faggrupper og målgrupper. 

Sagt med andre ord er det vigtigt, at medarbejderen er stærk i egen faglighed og forstår 
organisationens kerneopgave, men også tager ansvar for og har viden og interesse i forhold 
til, at borgeren bevæger sig på tværs af organisationer og sektorer. 

 

Vi har interesse i – og respekt og blik for – hinandens roller og perspektiver 

Et stort antal af forskellige fagligheder og medarbejdergrupper præger social- og sund-
hedsområdet. Hvis målet om at arbejde efter den rehabiliterende tilgang og evnen til at arbejde 
helhedsorienteret og tværsektorielt skal lykkes, er det afgørende med en grundlæggende re-
spekt for hinanden på tværs af fagligheder. Med respekt og blik for hinandens perspektiver 
kan medarbejderne indgå i relationer med hinanden og borgeren, så den enkeltes kompeten-
cer og evner kommer bedst muligt i spil. 

Når borgerens bedste skal tilgodeses, er det nødvendigt, at medarbejderne ikke begræn-
ses af hierarkier og respekterer hinandens fagligheder som ligestillede. Medarbejderne skal 
evne at ændre og tilpasse deres rolle i forhold til den enkelte borger og den samarbejdsrela-
tion, der skabes. Borgeren har brug for at faglighederne spiller sammen om det fælles mål at 



 
6 

rehabilitere/habilitere borgeren til det bedst mulige funktionsniveau. For borgeren er alle fag-
grupper lige vigtige.  

 

Vi vil have mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis  

Vi skal i højere grad end i dag gøre vores erfaringer til fælles viden. Det opnår vi både ved 
at sætte fokus på, at der er en stærkere relation til praksis i uddannelserne og ved at sikre 
mere praksisnær forskning. Uddannelserne skal have fokus på, hvordan elever og studerende 
omsætter viden til konkrete færdigheder og handlekompetencer. Uddannelsesmiljøerne bør 
ligne den virkelighed, hvor viden og erfaring skal anvendes. Samtidig skal kommuner og region 
sikre relevante praktikker og praksisnære lærings- og udviklingsmiljøer med indhold og udfor-
dringer tilpasset den enkelte elev eller studerende – kvaliteten af praktikken er afgørende for 
den enkeltes samlede uddannelsesforløb. 

Uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner har et fælles ansvar for at sikre, at ele-
verne og de studerende bliver så dygtige som muligt, og at de opnår de rette kompetencer. 
Uddannelsesinstitutionerne har en primær rolle i forhold til den del af uddannelserne, der fore-
går på skolerne, mens kommuner og region i høj grad har ansvaret for at sikre relevante prak-
tik- og klinikforløb undervejs i uddannelser. En tæt kobling mellem praksis og teori er afgørende 
for elevens eller den studerendes uddannelsesudbytte, hvilket nødvendiggør et tæt samar-
bejde mellem uddannelsesinstitutioner, region og kommuner.  

Hertil kommer at uddannelsesinstitutionerne er en væsentlig leverandør af formel kompe-
tenceudvikling til medarbejderne i kommuner og region. Det er en fælles interesse løbende at 
tilpasse udbuddet af efter/videreuddannelsestilbud til udviklingen i kommuner og region og de 
behov det giver for medarbejderkompetenceudvikling. 

 

Vi arbejder vidensbaseret og er orienteret mod effekt og kvalitet 

Fremtidens social- og sundhedsvæsen er vidensbaseret og orienteret mod effekt og kvali-
tet. Det er afgørende, at indsatsen fra den offentlige sektor resulterer i progression og effekt 
for borgeren. Det er i den sammenhæng vigtigt, at medarbejderne ikke kun kender evidensba-
serede metoder og indsatser, men at de også har viden om, hvordan en indsats implementeres 
bedst i forhold til målgruppen. Medarbejderne skal have en mere analytisk og struktureret til-
gang, hvor det er helt naturligt at tilrettelægge arbejdet, så man opnår mest mulig viden om, 
hvordan det, man gør, virker. 

 

Velfærdsteknologi og innovation indgår som en naturlig del af arbejdet 

Velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger er en integreret del af fremtidens social- 
og sundhedsvæsen. Med de nye løsninger får borgeren mulighed for i højere grad at kunne 
fastholde sit normale hverdagsliv og blive i nærmiljøet. Udgangspunktet for arbejdet med vel-
færdsteknologi skal være borgerne og deres ønsker og præferencer. Fremtidens løsninger 
skal indtænke borgernes egne ressourcer og teknologier.  

 
Det ændrer medarbejdernes rolle med et behov for en ny selvforståelse og nye kompeten-

cer til implementering samt ikke mindst en evne til at indgå i nye former for relationer med 
borgerne. Medarbejderne skal være i stand til at anvende teknologien og skabe det rigtige 
match for borgeren i forhold til de velfærdsteknologiske løsninger. Det kræver formentligt også, 
at der ses på arbejdets konkrete planlægning for at opnå størst effekt for borgerne af velfærds-
teknologien, herunder udvikling af velfærdsteknologiledelse.  

 

Læringsformer 
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Paradigmeskiftet med fokus på den rehabiliterende tilgang og øget samarbejde på tværs 
af sektorer og fagligheder stiller nye krav til læringsformerne under uddannelse – såvel grund-
uddannelser som efter- og videreuddannelser, herunder kompetenceudviklingsforløb. Målet 
med de nye læringsformer skal være, at der på tværs af uddannelsesretninger og medarbej-
dergrupper i kommuner og region skabes et fælles begrebsapparat og forståelse for, hvad det 
vil sige at arbejde rehabiliterende, tværfagligt og tværsektorielt. Både grundforløb og efter-
/videreuddannelse skal bidrage til, at medarbejdere i fremtidens social- og sundhedsvæsen i 
samspil med andre fagligheder arbejder ud fra de ovenstående pejlemærker. 

For at understøtte det skal uddannelsesforløb og praktikker give eleven / den studerende 
mulighed for at arbejde på tværs af eksempelvis forskellige uddannelser, fag eller forskellige 
medarbejdergrupper i den enkelte kommune eller region. En afgørende læring er den læring 
der sker, når de er i praktik. Læringen fra en kollega til en anden giver uvurderlig indsigt og 
forståelse for det arbejde, man senere skal ud i. 

Der skal skabes fælles tværgående og tværfaglige læringsmiljøer og uddannelsesmoduler 
på uddannelsesinstitutionerne, hvor eleverne og de studerende blandt andet introduceres for 
de gevinster, der er ved i højere grad at skabe praksisnær forskning. Kommuner og region 
skal skabe lærings- og praktikforløb, hvor den enkelte netop får indblik i og erfaringer med at 
arbejde på tværs af fag- og sektorgrænser.  

Det er vigtigt at anskue kompetenceudvikling som et behov for livslang læring. De nyud-
dannede skal ikke være færdigudlærte fra starten. Der vil være behov for specialisering og 
løbende kompetenceudvikling i takt med at erfaringsniveauet stiger og kompetencerne udvik-
ler sig. Her er det væsentligt, at vi forstår kompetenceudvikling bredt. Det handler både om 
formel videreuddannelse som f.eks. akademi/diplom og masteruddannelse – men det handler 
også om sidemandsoplæring, træning, intern uddannelsesaktivitet og andre former for læring, 
der foregår i hverdagen. 

Uddannelsesforløbene skal konkret give eleverne og de studerende ny viden og indsigt, 
som de kan bidrage med i deres fremtidige eller nuværende ansættelse. I den forbindelse er 
det også vigtigt, at eleverne/ de studerende introduceres for den nyeste velfærdsteknologi og 
inspireres til at tænkte innovativt i forhold til løsninger af fremtidens opgaver på social- og 
sundhedsområdet. 

 Kommuner og region skal til gengæld skabe rammerne for, at den tværfaglige og helheds-
orienterede tilgang, nytænkning og innovation har mulighed for at udfolde sig. 

 

Gensidige aftaler og organisering 

Hvis strategien skal gøre en forskel og skabe positive forandringer, så skal den følges op 
af en prioriteret indsats hos alle involverede parter - både hver for sig og i fællesskab. Alle 
involverede parter har derfor med strategien forpligtet sig til at indgå i konkrete handlinger 
målrettet mod strategiens pejlemærker. 

Organisatorisk skabes nedenstående ramme for det videre arbejder med tværsektoriel 
kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet: 

 

Round table 

Der afholdes ”Round Table” møde en gang årligt. Round table har til opgave at følge de 
konkrete aktiviteter og sikre videndeling af de erfaringer, der skabes. Round table har fokus 
på fælles tiltag og planer på regionalt niveau, herunder strategisk dialog, tværgående/tværfag-
lige uddannelsesmoduler og tilbud, evt. fælles forskningsrelaterede indsatser, fælles udvik-
lingstiltag m.v. 
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Lokalt samarbejde 

Der skabes lokale samarbejder mellem kommune, region og uddannelsesinstitutioner, 
og/eller klyngesamarbejder. De lokale samarbejder tager udgangspunkt i den fælles strategi 
og adresserer samtidig lokale behov og udfordringer, f.eks. i forhold til efter-/videreuddannelse, 
praktikforløb og etablering af særlige læringsmiljøer mm.  

 

Koordinerende arbejdsgruppe 

Den koordinerende arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, region og uddan-
nelsesinstitutioner som repræsenterer såvel socialområdet som sundhedsområdet følger lø-
bende op på de konkrete aktiviteter og projekter og formidler erfaringerne til en bredere kreds.   
 



2.9 Socialtilsyn Syd Finansiering og takster 2016
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Notat vedr. takster og objektiv finansiering  
for 2016 
 
Kort om takstmodellen for Socialtilsynene 
Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 blev der udarbejdet en fælles 

beregningsmodel som grundlag for takstberegningerne. Modellen bygger på en 

kortlægning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række 

forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. 

Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om Lov om 

socialtilsyn. Efterfølgende har styregruppen med repræsentanter fra KL. 

Socialstyrelsen samt forvaltningschefer i de 5 tilsynskommuner tillagt modellen 

yderligere 4 forhold i opgaveløsningen i socialtilsynene.  

I modellen fastlægges hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med 

i det kommende år og hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den 

samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder ikke mindst hvor mange 

medarbejdere der er behov for i hvert enkelt socialtilsyn. På baggrund heraf 

fastlægger modellen, hvad taksterne skal være pr. tilbud og hvad den objektive 

finansiering skal være pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger. 

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke 

opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens 

antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter er tilpasset efter de 

lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.  
 
Socialtilsynenes tilpasning til kerneopgaven i 2016 
Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de 

omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og 

kommuner.  

Socialtilsynene har fokus på løbende at tilpasse sine udgifter og 

medarbejdernormering til de opgaver, der skal løses. Samtidig har de fem 

socialtilsyn fokus på, at de forventninger der var og er til socialtilsynene i 

forlængelse af tilsynsreformen skal indfries. 

De fem socialtilsyn i Danmark har i forsommeren 2015 beregnet de foreløbige 

takster for 2016. I fire af de fem socialtilsyn forventes en stigning i taksterne fra 

2015 til 2016. Stigningen kommer på trods af, at en af socialtilsynenes store 

arbejdsopgaver i opstartsperioden – re-godkendelser af alle eksisterende sociale 

tilbud – er afsluttet ved udgangen af 2015, og der derfor som udgangspunkt har 

været en forventning om et fald i socialtilsynenes takster fra 2016. 

De fem socialtilsyn er enige om, at en række af de forudsætninger, som 

takstmodellen bygger på, ikke afspejler det reelle ressourcebehov i socialtilsynene. 

Det gælder for det første takstmodellens forudsætning om, at den samlede 

tilsynsopgave bliver mindre, når opstartsårene 2014 og 2015 er slut. Det er de fem 

socialtilsyns fælles vurdering, at selvom alle re-godkendelser vil være gennemført 

ved afslutningen af 2015, vil den samlede opgave, som socialtilsynene står overfor, 

ikke være markant mindre ved indgangen til 2016. Blandt andet står socialtilsynene 
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Side 2 

overfor at skulle følge op på vilkår og påbud, der er udstedt i forbindelse med re-

godkendelser i 2014 og 2015. Derudover gælder, at en lang række opgaver i 2014 

og 2015 har vist sig at veje markant tungere en forudsat i takstmodellen. Opgaver 

som f.eks udredning af omorganiseringer, oprydning i juridiske konstruktioner, 

dispensationsansøgninger, koncernforhold, økonomisk tilsyn med 

centerkonstruktioner, afdækning af tilbuds organisatoriske forhold, ajourføring af 

Tilbudsportalen, faglig kvalitetssikring via audit samt internt brug af nyt fagsystem.  

 
Budgetforudsætninger 2016 for Socialtilsyn Syd 
 
Budgettet for Socialtilsyn Syd for 2016 tager udgangspunkt i nedenstående 

forudsætninger. 

 

Antal tilbud og plejefamilier 

Antal tilbud og plejefamilier 2014 2015 2016 

Antal tilbud (voksen) 360 375 264 

Antal tilbud (børn og unge) 121 115 196 

Total - tilbud 481 490 460 

Antal plejefamilier  2032 1850 1636 

 

Antallet af tilbud og plejefamilier i 2016 er udarbejdet på baggrund af 

indberetninger i Tilbudsportalen. Forskellen i tilbuddene skyldes at der sker en del 

omorganiseringen i kommuner/regioner samt at der forsat pågår arbejde med 

korrekt kortlægning. Ændringerne skyldes også sammenlægning af tilbud med 

flere mindre enheder som bliver til en stor. 
 

Lønudgifter 

Lønbudgettet for Socialtilsyn Syd er beregnet ud fra de faktiske lønudgifter i 2016 

pr. august 2015. Disse udgifter er pris- og lønfremskrevet efter KL’s vejledning og 

tillagt udgifter til barselsfond. 

 

Øvrige driftsudgifter  

Budgettet til øvrige driftsudgifter for 2016 er justeret på baggrund af de faktiske 

udgifter/mønstre i 2014/2015. 

 
Nøgletal for 2016 
 

Udgifter i mio. kr. 2014 2015 2016 

Finansieringsbehov 53,1 48,5 52,5 

 

Indtægter i mio. kr. 2014 2015 2016 

Objektiv finansiering -29,8 -25,3 -28,1 

Takster(tilbud) -23,3 -23,2 -24,4 

Indtægter i alt  -53,1 -48,5 -52,5 
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Takster/objektiv finansiering for 2016 
 
Takster 
 

Takstkategori Tilsyn med døgntilbud 

  2014 2015 2016 

1-7 pladser 34.218 31.513 32.041 

8-24 pladser 41.062 37.815 38.450 

25-49 pladser 68.436 63.025 64.083 

50+ pladser 102.654 94.538 96.124 

Ændring i taksten  Fald på 8 %   

Ændring i taksten    Stigning på 2 % 

 

TTaakksstteenn  ffoorr  nnyy  ggooddkkeennddeellsseerr  ffaallddeerr  mmeedd  11  %%  oogg  ttaakksstteenn  ffoorr  vvææsseennttlliigg  æænnddrriinnggeerr  

ffaallddeerr  mmeedd  3355  %%..  DDeett  ssttoorree  ffaalldd  sskkyyllddeess  eenn  æænnddrriinngg  ii  bbeerreeggnniinnggssmmooddeelllleenn  mmeedd  

nneeddsskkrriivvnniinngg  aaff  ttiiddssffoorrbbrruuggeett  kkoommbbiinneerreett  mmeedd  eenn  ffoorruuddssæættnniinnggeerr  oomm  aatt  eett  

vvææsseennttlliigg  hhøøjjeerree  aannttaall  ttiillbbuudd  vviill  aannssøøggee  oomm  æænnddrriinnggeerr  iifftt..  oorrggaanniisseerriinngg,,  ppllaaddssaannttaall,,  

mmåållggrruuppppee  oogg  ggrruunnddllaagg  ii  ffhhtt..  ddeenn  eekkssiisstteerreennddee  ggooddkkeennddeellssee..    

 
Objektiv finansiering  
 
Objektiv finansiering - 
Kommuner 2014 2015 2016 

Assens 1.031.419 883.646 956.149 

Kerteminde 573.199 490.837 528.076 

Langeland 225.439 190.810 204.374 

Middelfart 947.614 816.214 885.949 

Nordfyns 722.174 615.502 667.492 

Nyborg 747.700 639.663 699.261 

Odense 4.379.240 3.814.312 4.184.760 

Svendborg 1.344.053 1.154.463 1.247.316 

Ærø 115.092 93.573 100.550 

Billund 680.158 586.391 626.770 

Esbjerg 2.714.309 2.348.137 2.561.448 

Fanø 65.170 58.619 63.539 

Fredericia 1.235.851 1.069.108 1.163.907 

Haderslev 1.355.460 1.157.136 1.252.338 

Kolding 2.256.540 1.979.588 2.173.988 

Sønderborg 1.806.000 1.544.895 1.656.283 

Tønder 900.628 770.962 820.772 

Varde 1.274.252 1.090.398 1.183.340 

Vejen 1.131.376 969.396 1.047.091 

Vejle 2.853.232 2.473.792 2.710.470 

Aabenraa 1.438.814 1.240.015 1.339.460 

Frederiksberg 2.023.421 1.777.689 1.985.881 

Total  29.821.143 25.765.146 28.059.215 

Ændring i udgiften  Fald på 14 %   

Ændring i udgiften    Stigning på 8 % 
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Udviklingen i taksterne fra 2015 til 2016 
 
I fire af de fem socialtilsyn sker der en stigning i taksterne fra 2015 til 2016. 

Taksterne for Socialtilsyn Syd stiger fra 2015 til 2016. Dette skyldes primært en 

stigning i driftsudgifterne samt et fald i antallet af tilbud, således der er færre tilbud 

til at betale de faste omkostninger.  

Fra 2014 til 2015 blev der budgetteret med et fald i udgifterne/taksterne grundet 

forventninger om mulige reduktioner efter opstartsåret. Grundet øget opgavepres 

er faldet i udgifterne reguleret tilbage til ”2014-niveau” da opgavevaretagelsen 

kræver denne tilpasning. Derudover er der tilført udgifter til nye opgaver som er 

indregnet i budgettet.  

Takststigningen på tilbudsområdet skyldes primært en stigning i driftsudgifterne, 

ændret fordeling mellem store og små tilbud samt at der er færre tilbud til at betale 

de faste driftsomkostninger. Den ændrede fordeling baseres sig på et større antal 

små tilbud og et lavere antal tilbud med 50 pladser eller derover. Den ændrede 

fordeling er indarbejdet ud fra den faktiske fordeling i 2015. 

 

Generelt har socialtilsynene været forsigtige med at foretage større ændringer i 

forudsætningerne i modellen for takstberegninger for 2016. På baggrund af 

erfaringsgrundlag for 2014 og 2015 forventes det muligt at tilpasse forskellige 

forhold i modellen til 2017. 
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NOTAT 

Bemærkninger fra Socialtilsyn Syd som opfølgning på drøftelse i 

Socialdirektørforum den 20. august 2015 
 

Fælleskommunalt Socialsekretariat har den 23. august 2015 modtaget følgende bemærkninger fra 

Peter Bjerregaard Andersen, Tilsynschef for Socialtilsyn Syd, som opfølgning på drøftelse i 

Socialdirektørforum den 20. august 2015: 

 

Flere fremførte at tilsynets indhentning af dokumentation for uddannelser på alle medarbejdere på 

døgntilbud er både unødvendigt og en urimelig administrativ byrde. På mødet fastholdt Peter 

Bjerregaard Andersen, at dette var Socialtilsyn Syd praksis.  

 Efter mødet har Peter Bjerregaard Andersen oplyst sekretariatet, at Socialtilsyn Syd har revurderet 

det hensigtsmæssige i denne praksis og bl.a. på baggrund at de rejste indvendinger besluttet med 

øjeblikkelig virkning at ændre praksis, således at der kun vil blive bedt om dokumentation for 

uddannelse/kompetencer vedrørende et tilbuds leder, mens der for alle øvrige ansatte alene skal 

udarbejdes en oversigt med relevant grunduddannelse, særlige kompetencer ol. - f.eks. i form af et 

kort CV.  

 

 

 

 

Dato: 24-08-2015 

Kontaktperson: Camilla Milland 

Telefon: 2133 9184 

E-mail: cfm@vejen.dk  

 

 



2.10 Børnehus Syd Finansiering og takst 2016



Lovgrundlag:

”Børnehuse efter servicelovens § 50 a, skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse 

efter servicelovens § 50 i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en 

ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at 

inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Det er således fortsat kommunalbestyrelsen i 

barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele 

forløbet i sager, hvor børnehusene benyttes.”

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 0 til og med 17 år som har været udsat for seksuelle overgreb 

og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke herom

Tværsektorielt samarbejde 

ml. kommune, politi og sygehusvæsenet omkring koordination og kvalitetssikring af 

indsatsen

BØRNEHUS SYD



Finansiering fordelt mellem de 22 kommuner
40% takst og 60% objektiv (antal 0-17 årige)

Driftsomkostninger 2014* = 5.233.315 kr

Forventede driftsomkostninger 2015 = 6.817.319 kr

Forventede driftsomkostninger 2016 = 9.523.589 kr

*Driftsomkostninger for 2014 har ikke helårsvirkning da satellitten i Esbjerg havde opstart d. 1/3 2014

BØRNEHUS SYD – DRIFT



Takster:

2014 = 6.832,- kr pr. forløb 

2015 = 8.596,- kr pr. forløb

Forventet 2016 = 9.895,- kr pr. forløb

BØRNEHUS SYD – DRIFT

Børnehus Takst 2014 -

kr. pr. forløb

Takst 2015 –
Kr. pr. forløb

Stigning i %

Midt 6.225 9.429 51 %

Nord 9.559 10.262 7,4 %

Syd 6.832 8.596 25,8 %

Hovedstaden 4.200 8.393 99,8 %

Sjælland 8.700 12.606 44,9 %



BØRNEHUS SYD  – AKTIVITETER
Tabel. Børnehussager pr. 1000 børn i alderen 0-17 år. 1.10.13-

30.9.14

Børnehus Børnehussag

Befolkning pr. 1. 

januar 2014 (0-17 år)

Børnehussager pr. 1000 

indbyggere (0-17 år)

Hovedstaden 267 357.824 0,75

Midt 150 276.739 0,54

Nord 138 117.859 1,17

Sjælland 120 170.863 0,70

Syd 324 254.139 1,27

Hovedtotal 1075 1.177.424 0,91

Kilde: Sager i børnehusene 1. okt. 2013 til 30. sep. 2014 og Statistikbanken FOLK2



BØRNEHUS SYD – OVERGREBETS KARAKTER

I 2014 omhandler cirka 65 pct. af børnehussagerne i 

Børnehus Syd voldelige overgreb. Seksuelle overgreb gør 

sig gældende i 32 pct. af sagerne i Børnehus Syd 

De tendenser vi så sidste år gør sig stadig gældende



Sagsbehandlingstider:

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 102 dage 

Påvirkes af : 

Hvor hurtigt barnet afhøres og om der er genafhøring

Hvor optimalt samarbejdet ml. kommune og Børnehus fungerer 

Hvor hurtigt kommunen får familien til Børnehuset

BØRNEHUS SYD  – SAGSBEHANDLINGSTID



BØRNEHUS SYD – BØRNEHUSSAGER PR. 1000 INDBYGGERE ML 0-17 ÅR

Opgørelsen (2014) viser, at afstanden til børnehuset ikke ser ud 

til at have en stor betydning for, hvor mange børnehussager den 

enkelte kommune har



BØRNEHUS SYD 2014
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2014Børnehussag Konsultativ sag Hovedtotal
Befolkning pr. 1. 
januar.

Børnehussager pr.1000 
indbyggere (0-17 år)

Børnehus Syd 348 313 661 254139 1,37

Uoplyst 2 48 50
Assens 24 4 28 8997 2,67

Billund 14 16 30 5940 2,36
Esbjerg 61 92 153 23820 2,56
Fanø 1 1 592 0,00

Fredericia 15 10 25 10835 1,38
Faaborg-Midtfyn 27 4 31 10810 2,50

Haderslev 2 9 11 11768 0,17
Kerteminde 3 8 11 4959 0,60

Kolding 26 16 42 20024 1,30
Langeland 6 6 12 1951 3,08
Middelfart 4 3 7 8279 0,48

Nordfyn 15 5 20 6261 2,40
Nyborg 20 10 30 6497 3,08
Odense 22 22 44 38572 0,57
Svendborg 14 3 17 11724 1,19

Sønderborg 26 8 34 15687 1,66

Tønder 25 17 42 7859 3,18
Varde 8 4 12 11076 0,72

Vejen 16 7 23 9864 1,62
Vejle 13 11 24 25087 0,52
Ærø 3 3 966 0,00

Aabenraa 5 6 11 12571 0,40



2013 (1.10-31.12) 2014 2015 (1.1-31.7) I alt
Kommune Børnehussager Børnehussager Børnehussager Børnehussager
Uoplyst 1 6 7

Assens 5 24 16 45
Billund 14 7 21
Esbjerg 9 61 33 103
Fanø 0
Fredericia 3 15 4 22
Faaborg-Midtfyn 4 28 8 40
Haderslev 2 1 3
Kerteminde 2 3 5
Kolding 8 26 12 46
Langeland 6 2 8
Middelfart 4 4 3 11
Nordfyn 1 15 4 20
Nyborg 2 20 9 31
Odense 11 23 30 64
Svendborg 1 14 6 21
Sønderborg 4 26 25 55
Tønder 25 4 29
Varde 3 8 12 23
Vejen 2 16 9 27
Vejle 2 13 19 34
Ærø 0
Aabenraa 1 5 6 12
Hovedtotal 62 349 216 627

BØRNEHUS SYD – UDVIKLINGEN I ANTAL BØRNEHUSSAGER



• Kommunerunde - løbende driftsopgave, 
seneste kommunerunde efteråret 2014 -

evaluering af samarbejdsaftalen

• Samarbejdsmøder Børnehus Syd/Kommunerne 

(Børnehus Syds deltagelse på personalemøder)

• 1-2 årlige temadage for kommunerne  - hvor 

også politi, sygehus og retsmediciner deltager

• Børnehussamrådsmøder - med deltagelse af 3 

kommunerepræsentanter (Nordfyn, Fredericia, 

Varde)

BØRNEHUS SYD – SAMARBEJDE



Lovforslag vedr. alderskriterie ved videoafhøringer

Politiet (de 3 politikredse i Region Syddanmark) estimerer at det vil 

give en stigning på omkring 100 videoafhøringer mere om året 

Opmærksomhed i forhold til kommunerne og brugen af 

Børnehus Syd

der videoafhøres fortsat mange børn i Børnehuset som ikke er 

børnehussager på afhøringstidspunktet

2013 (oktober - december) - 3 børn

2014 - 88 børn

2015 (til og med 31. juli) - 55 børn

BØRNEHUS SYD – POLITISKE PÅVIRKNINGER 



Kommunens myndighedssocialrådgiver som 

en fast del af børnehusteamet - hvordan 

optimeres dette?                                                             

Vi ser i 2015 en tendens til at vi bruger mere tid på at bevare et 

løbende samarbejde i børnehussagen end vi gjorde i 2014

BØRNEHUS SYD - OPMÆRKSOMHEDER



3.1 Udpegning til Foreningen Partnerskab for Østersøturisme



Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme  
 
§ 1  
Navn og hjemsted  
Foreningens navn er “Partnerskab for Østersøturisme”. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland.  
 
§ 2  
Stifter  
Stiftere er: 3 østersøvendte regioner (Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark), 
Bornholms regionskommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og de 3 KKR fra henholdsvis Region Sjælland, 
Region Hovedstaden og Region Syddanmark. 
 
 
§ 3  
Formål  
Foreningens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af østersøturismen ved gennemførelse af 
en fælles handlingsplan for østersøturismen.  
 
§ 4  
Medlemskreds  
Stk. 1. Partnerskab for Østersøturisme er som udgangspunkt funderet i medlemsskaber fra 
destinationsselskaber, kommuner og relevante private aktører.  
Dansk Kyst- og Naturturisme repræsenterer Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark 
som medlem af foreningen.  
Medlemmer kan i øvrigt være private aktører, brancheorganisationer, destinationer, erhvervskontorer o.l.  
 
En virksomhed kan deltage som individuelt medlem eller gennem medlemskab af et destinationsselskab. 
Det samme princip gælder for kommuner. 

 
Stk. 2. Det første budgetår er alle destinationer, kommuner og virksomheder fødte medlemmer. Alle får på 
denne måde lige mulighed for at indgå i og initiere projekter i overensstemmelse med foreningens 
handlingsplan. Foreningens første handlingsplan strækker sig over årene 2015 og 2016. 
 
Sekretariatet vil årligt gøre status over, hvilke destinationer, kommuner og virksomheder, der har deltaget i 
eksekveringen af handlingsplanen. Det efterfølgende år, vil medlemmerne bestå af de destinationer, 
kommuner og virksomheder, som har vist sig at ville og kunne være med til at eksekvere handlingsplanen.  
 
Stk. 3. Som nye medlemmer efter det første år optages aktører, der har en relevant interesse og 
udviklingskraft til at arbejde for den fælles nationale handlingsplan for østersøturisme og økonomisk 
forpligter sig i til aktivt at arbejde for at sikre den nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens 
handlingsplan.  
 
Stk. 4. Relevante aktører inviteres ved foreningens stiftelse til at blive optaget som medlemmer. Øvrig 
optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand. 
 
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et kvartal.  
 
Stk. 6. Medlemmerne betaler ikke kontingent men medfinansierer projekter og indsatser, som de deltager 
i.  



 
§ 5  
Foreningens kapital  
Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder samt eventuelle 
indtægter ved arbejde udført af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål.  
 
Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål, jfr. dog også § 11.  
 
Stifteren af foreningen eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i 
vedtægterne.  
 
§ 6  
Generalforsamlingen  
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 
med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved 
opslag på foreningens hjemmeside.  
 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.  
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af stemmetællere  
 
2. Valg af dirigent  
 
3. Formandens beretning  
 
4. Regnskabsaflæggelse  
 
5. Behandling af indkomne forslag  
 
6. Godkendelse af foreningens handlingsplan  
 
7. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer  
 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant  
 
9. Eventuelt  
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal 
afholdes.  
 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  
 



Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt 
afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en 
mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.  
 
§ 7  
Bestyrelse  
Bestyrelsen består af 11 medlemmer.  
 
De 3 KKR’er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 1 er født formand for foreningen.  
 
De 3 regioner udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.  
 
Dansk Kyst- og Naturturisme udpeger 1 bestyrelsesmedlem for foreningen. 
 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt erhvervsrepræsentanter, der 
vælgesde øvrige medlemmer. en repræsentant blandt turistvirksomheder i hver af de tre regioner. 
Medlemsdestinationerne udpeger på vegne af   

 

Bestyrelse konstituerer sig selv og næstformanden vælges blandt bestyrelsens private aktører.  
 
Medlemmerne udpeges/vælges for 2 år af gangen, således at:  
 

 2 kommunale repræsentanter udpeges i lige år og 2 i ulige år  

 2 regionale repræsentanter udpeges af regionerne i ulige år 

 1 regional repræsentant udpeges af regionerne i lige år 

 1 repræsentant udpeges af Dansk Kyst- og Naturturisme i lige år.  

 2 repræsentanter vælges på foreningens generalforsamlingen blandt de øvrige medlemmer i lige 
år og 1 i ulige år.  

 
De 3 KKR’er samt Bornholm, de tre regioner og Dansk Kyst- og Naturturisme meddeler hvilke af de 
udpegede medlemmer der udpeges på lige henholdsvis ulige år.  
 
De 3 sidste repræsentanter valgt blandt de øvrige medlemmer er på valg efter det første år. 
 
Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år.  
 
§ 8  
Bestyrelsens opgaver og tegningsret  
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen.  
 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens selvstændige økonomi og skal sørge for, at der hvert år 
udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab.  
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 
dages varsel ved henvendelse til medlemmerne. Bestyrelsen afholder minimum 3 årlige møder.  



 
Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt over for formanden 
fremsætter begrundet anmodning herom.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende 
vedtægter.  
 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på 2/3 af bestyrelsen. 
Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden eller af den samlede bestyrelse.  
 
§9  
Foreningens sekretariat  
Dansk Kyst- og Naturturisme stiller sekretariatsressourcer til rådighed for foreningen. Derudover indgår 
foreningen løbende sekretariatsaftaler med de medlemmer, der ønsker at følge processen tæt ved at stille 
medarbejderressourcer til rådighed.  
  



§10 
Regnskab, anvendelse af overskud og revision  
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.  
 
Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal 
der udarbejdes en årsberetning.  
 
Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab overholder den til enhver tid gældende god regnskabsskik 
udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Årets overskud skal anvendes til foreningens 
formål jfr. § 3. Der er dog mulighed for at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.  
 
Revision af foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt revisor.  
 
§11  
Vedtægtsændringer og opløsning  
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingens medlemmer stemmer herfor.  
 
Foreningens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal på 2/3 af generalforsamlingens 
medlemmer på to af hinanden følgende møder indkaldt med mindst 14 dages varsel og med mindst 21 
dages mellemrum træffer beslutning herom.  

 
Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, jf. §3. Vedtaget 
på stiftende generelforsamling inden ultimo 4. kvartal 2015. 
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Invitation til stiftende generalforsamling i Partnerskab for Østersøturisme. 
 
Generalforsamlingen afholdes på Vikingeskibsmuseet Roskilde, 17. september kl. 10-11.30. 

 
Vi håber at se så mange turisterhvervsaktører, turismefremmeorganisationer og repræsentanter 
fra Østersøkommunerne, samt de stiftende regioner som muligt på denne dag, hvor partnerskabet 
efter et langt forarbejde, endelig bliver en realitet.   
 
 
Partnerskabet stiftes som en netværksbaseret forening for dem, der vil og kan. 
Stifterne af foreningen er: de tre østersøvendte regioner, Bornholms regionskommune, Dansk 
Kyst- og Naturturisme, samt de 3 KKR fra de tre regioner. Medlemmer af foreningen er som 
udgangspunkt destinationsselskaber, kommuner og relevante private aktører. 
Formålet er at skabe vækst og udvikling i turismeerhvervet ved Østersøen og hos aktører der 
kan og vil bidrage til udviklingen af Østersøturismen. 
 
Der foreslås en bestyrelse med 11 medlemmer som fordeler sig således:  
 
4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælger blandt disse). 
3 fra regionerne: en fra hver af de stiftende regioner 
3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen; her bør der stiles efter        
repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og størrelsesmæssig spredning. 
1 fra Dansk Kyst- og Naturturisme. 
 
 
 
Dagsorden for den stiftende generalforsamling: 
Kl. 10:00 Velkomst og kaffe 
Kl. 10:15 Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
Kl. 10:20 Gennemgang af vedtægter  
Kl. 10:30 Godkendelse af foreningens handlingsplan 
Kl. 11:00 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  
Kl. 11:10 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant  
Kl. 11:20 Formandens beretning, 

Regnskabsaflæggelse  
Behandling af indkomne forslag  
Eventuelt  

  
Herefter serveres en let frokost og efterfølgende har arkæolog og markedsføringsansvarlige ved 
museet, Rikke Johansen, tilbudt en rundvisning på museet.  
 
Tilmelding til generalforsamlingen på mail til KSC@kystognaturturisme.dk, desuden vil vi gerne 
vide om du/I ønsker at deltage i den efterfølge frokost og rundvisningen på museet.  
 
 
 
 
 

mailto:KSC@kystognaturturisme.dk


4.1 Meddelelser




	Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt
	Anbefalinger. Sundhedsudspil

	Aktionsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi
	Nye syddanske aktiviteter aktionsplan

	Temadrøftelse: Vækst og beskæftigelse
	Beskæftigelsespolitiske fokusområder
	Samarbejdsfora Syddanmark 200815

	Fælleskommunale inputs til stedlig placering af erhvervsuddannelserne
	Henvendelse til KKR vedr. udbud af erhvervsuddannelser
	Transporttid. Erhvervsuddannelser. 2014

	Tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet
	Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling. Juni2015

	Socialtilsyn Syd Finansiering og takster 2016
	Notat Socialtilsyn Syd
	NOTAT_Bemærkninger fra Socialtilsyn Syd som opfølgning på drøftelse i Socialdirektørforum

	Børnehus Syd Finansiering og takst 2016
	Børnehus Syd

	Udpegning til Foreningen Partnerskab for Østersøturisme
	Udkast til vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme
	Invitation til stiftende generalforsamling i Partnerskab fof Østersøturisme

	Meddelelser
	Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag for 2016


