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1.1 Godkendelse af referat fra KKR Syddanmarks møde den 
14. november 2014



Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger.

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet.

REFERAT 2014

K K R  S Y D D A N M A R K
Dato: 14-11-2014 10:00
Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
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1. Godkendelse af referat

1.1. Godkendelse af referat fra KKR Syddanmarks møde den 8. 
september 2014
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Referat af møde i KKR Syddanmark den 8. september 2014 er tidligere 
udsendt til medlemmerne. Referatet kan findes på KKR Syddanmarks 
hjemmeside på: http://www.kl.dk/menu/Referat-af-mode-i-KKR-
Syddanmark-den-8-september-2014-id164200/?n=0&section=29800

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 8. 
september 2014.

Beslutning
KKR Syddanmark godkendte referatet.
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2. Regionalpolitiske sager

2.1. Input til samarbejdet med Syddansk EU kontor
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Det Syddanske EU-kontor, SDEO, og KKR Syddanmark har i efteråret 
2013 indgået en resultatkontrakt for perioden 2014-2015. De øvrige 
partnere og underskrivere af kontrakten er Syddansk Vækstforum, 
Region Syddanmark samt Syddansk Universitet. I forbindelse med 
godkendelse af kontrakten blev det tilføjet at KKR Syddanmark i andet 
halvår af 2014 skal drøfte særlige kommunale ønsker til SDEO for at 
komme med input til samarbejdet.

Kredsen af kommunaldirektører besluttede derfor på sit møde den 15. 
august at samle eventuelle særlige ønsker til SDEO, med henblik på en 
drøftelse på KKR Syddanmarks møde den 14. november. Der er 
fremkommet ønsker fra fire kommuner, ønsker som har såvel lokal som 
generel karakter. 

Kredsen af kommunaldirektører har med baggrund i de indkomne 
ønsker besluttet på sit møde den 24. oktober 2014 at anbefale SDEO, at 
tage kontakt til den enkelte kommune, for så vidt angår de områder der 
vurderes meget lokale og kan håndteres via bilateralt samarbejde med 
Det Syddanske EU-Kontor.

Direktør Rasmus Anker-Møller vil på mødet kort præsentere status for 
samarbejdet i henhold til resultatkontrakten og lægge op til en drøftelse 
af input.

Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark drøfter de indkomne ønsker med 
henblik på at give input til samarbejdet med SDEO.

Sagsfremstilling
Resultatkontrakten for SDEO fastlægger aktivitets- og resultatmål for 
SDEO og for de serviceydelser, som SDEO skal levere til sine 
samarbejdspartnere. SDEO forpligter sig til at realisere følgende 
aktivitets- og resultatmål:

1. Projektudvikling
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2. Europæiske konferencer
3. Virksomhedsgennemgang
4. Interessevaretagelse
5. Entreprise Europe Network (EEN)
6. Knowlegde Innovation Community (KIC)
7. Presse og kommunikation i Syddanmark
8. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark

./. SDEO har udarbejdet et statusnotat som grundlag for input til 
samarbejdet i 2015. Billund, Nyborg, Varde og Faaborg-Midtfyn 
kommuner har konkrete bemærkninger til kontrakten, bemærkningerne 
fremgår af bilag.

Beslutning
Rasmus Anker-Møller gennemgik kort status for SDEO’s arbejde og 
takkede for kommunernes input til resultatkontrakten. 
 
SDEO prioriterer sit arbejde inden for tre indsatsområder: 
• Energi og transport
• Sundhed og velfærd
• Erhverv og innovation
 
Herudover prioriteres der også ressourcer til at monitere EU-
programmer og projektmuligheder inden for områder som miljø, kultur, 
iværksætteri, uddannelse og sport, design, turisme, socialsektor og 
arbejdsmarked. 
 
I sidste kontraktperiode var finansieringsfordelingen anslået 80% til 
indsatsområderne og 20% til projekter uden for indsatsområderne. 
 
SDEO’s mål for hjemtagning af EU-midler er i alt 30 mio. kr. i 2014-
2015. I november er status på 29,17 mio. kr. i hjemtag til syddanmark. 
 
Rasmus Anker-Møller beskrev en konkret proces, hvor SDEO har 
samarbejdet med Ærø Kommune om hjemtagning af EU-midler. 
Generelt er udgangspunktet for et samarbejde, at der er EU midler der 
kan matche de kompetencer, behov og ønsker der eksisterer lokalt.
 
SDEO vil indarbejde de fremkomne input og tage kontakt til den enkelte 
kommune, for så vidt angår de områder der vurderes meget lokale og 
kan håndteres via bilateralt samarbejde. Samtidig er det vigtigt at 
kommunerne selv tager kontakt til SDEO i forhold til samarbejde.
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2.2. Samspil og styring på det specialiserede socialområde
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Med baggrund af lovændringer, som betyder at kommunerne fremover 
kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver 
valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov 
for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af 
tilbud, som Region Syddanmark fremadrettet skal drive. 

Som baggrund for den strategiske drøftelse har en arbejdsgruppe 
beskrevet tre scenarier for, hvordan tilbudsviften af sociale tilbud ser ud, 
og om det giver mening for kommunerne særligt at samarbejde om 
tilbud, hvis kommunerne i Syddanmark: 
• overtager alle tilbud drevet af Region Syddanmark 
• overtager en række tilbud drevet af Region Syddanmark 
• overtager ingen tilbud drevet af Region Syddanmark.

Direktør Sonja Miltersen, Vejen Kommune deltager med et oplæg.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter det videre arbejde, herunder:
• arbejdsgruppens anbefalinger
• den foreslåede beskrivelse af megatrends 
• en anmodning til Region Syddanmark om at overveje en 

hensigtsmæssig planlægning af anlæg så den tager højde for det 
arbejde der nu pågår omkring eventuelle overtagelser.

Sagsfremstilling
Historik
Siden kommunalreformen har kommunerne i Syddanmark fået stadig 
større fokus på styring af området – hvad kommunerne tildeler borgerne 
og hvilken pris og effekt det har for den enkelte.

I 2012 overtog kommunerne koordineringen af de sociale rammeaftaler. 
Politisk betød det, at kommunerne måtte tage større ansvar for 
udviklingen og at sikre det rigtige udbud af tilbud til alle borgere. Udover 
en række faglige tiltag igangsatte KKR Syddanmark blandt andet et 
arbejde for at identificere de mest specialiserede sociale tilbud. 
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KKR Syddanmark fik defineret nogle objektive kriterier for 
”specialiserede tilbud” suppleret med en konkret vurdering af, om 
tilbuddet var sårbart, altså om der umiddelbart var alternativer til 
tilbuddet i Syddanmark. Arbejdet resulterede i en liste på 20 tilbud, som 
fokuserede på unikke tilbud eller tilbud med sårbare fagligheder, frem 
for tilbud der kræves en særlig viden om, uanset om de var drevet af en 
kommune eller regionen.

Rapport om samspil og styring
På baggrund af beslutningen i KKR Syddanmark i marts 2014 har 

./. arbejdsgruppen udarbejdet en rapport ud fra det overordnede formål at 
skabe grundlag for en styrkelse af den fælleskommunale strategiske 
tilgang til de sociale tilbud, som Region Syddanmark driver i dag. Der 
tages afsæt i, hvordan opgaverne på det specialiserede socialområde i 
Syddanmark løses bedst muligt til gavn for borgeren. Arbejdsgruppen er 
kommet med fem anbefalinger:

1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med 
fordel drives kommunalt

2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om

interesse for overtagelse
4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette 

løsningsmodel
5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som 

Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

Ved overtagelse af et regionalt tilbud øges kommunens faglige 
muligheder for at give borgeren bedre sammenhængende tilbud også i 
forhold til andre områder i kommunen, ligesom det giver bedre 
muligheder for at styre den faglige og økonomiske udvikling i forhold til 
det ønskede serviceniveau. 

Socialdirektørforum har drøftet rapporten den 2. oktober 2014, og 
besluttede at arbejde videre med arbejdsgruppens anbefalinger samt at 
foreslå følgende:
• At arbejdsgruppen udarbejder en beskrivelse af megatrends på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Mega-
trendene kan betyde, at der er regionale sociale tilbud, der over tid 
bør udfases.

• At kommunerne beder Region Syddanmark om at sætte 
anlægsplanerne på det specialiserede socialområde i bero indtil der er 
mere afklaring af fremtiden på det specialiserede socialområde i 
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Syddanmark. Således, at det kan sikres, at anlægsplanerne er i 
sammenhæng med den kommunale udvikling på området.

Kredsen af kommunaldirektører drøftede rapporten den 24. oktober 
2014 og var enige i anbefalingerne og anmoder KKR Syddanmark om at 
drøfte rapporten på næste møde. Der var enighed om at justere 
anbefalingen om at sætte anlægsplaner i bero. I stedet skal regionen i sin 
politisk godkendte boligplan, overveje en hensigtsmæssig planlægning af 
anlæg så den tager højde for det arbejde der nu pågår omkring eventuelle 
overtagelser.

Kredsen af kommunaldirektører var opmærksomme på at sikre udbud af 
specialiserede tilbud herunder at finde sammenhængende løsninger. Der 
lægges op til en fælles proces i kommunerne efter drøftelse hos KKR 
Syddanmark, i forhold til det videre forløb. Det er vigtigt at holde en tæt 
kobling til styringsaftalen.

Direktør Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark var enig i, at 
en del tilbud kan drives af kommuner, samtidig med at nogle tilbud bør 
forsætte som regionale tilbud. Det primære er at holde fast i fagligheden 
samt arbejde med en åben og kendt køreplan for processen.

Beslutning
Sonja Miltersen fremlagde rapportens overordnede scenarier, og 
gennemgik de konsekvenser der knytter sig til de enkelte scenarier. Et 
geografisk overblik over de regionale tilbuds placering i regionen, viser at 
den overvejende del er placeret på Fyn.

Rapporten er drøftet med Region Syddanmark, som har tilkendegivet, at 
en del tilbud kan drives af kommunerne.

KKR Syddanmark drøftede sagen og fandt det vigtigt, at processen 
fortsætter med åbenhed  således, at  der kan samarbejdes konstruktivt og 
medgensidig forståelse. Det er væsentligt, at der samarbejdes for at finde 
de rigtige løsninger, der giver højest mulig kvalitet til lavest mulig 
omkostning.

Det er samtidig vigtigt, at der fremadrettet fokuseres på deling af viden 
samt forskning på området for at sikre en fortsat stærk faglighed.

KKR Syddanmark tiltrådte indstillingen med tilføjelse af et punkt:
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• Behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om 
eventuelt overtagelse af konkret tilbud lokalt.

2.3. Metoder og metodeudvikling på det specialiserede socialområde
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
KKR Syddanmark har på opfordring af Socialdirektørforum bestilt Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) til at lave en afdækning af, 
hvilke metoder der benyttes på botilbud for mennesker med udviklings-
hæmning og botilbud for mennesker med sindslidelse i Syddanmark, og 
hvad der ligger til grund for disse valg.

SFI har nu udarbejdet en rapport, som endnu ikke er offentliggjort. 
Rapporten forventes offentliggjort medio december 2014.

Direktør Sonja Miltersen, Vejen Kommune deltager med et oplæg.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har lavet en 
afdækning af, hvilke metoder botilbud for mennesker med 
udviklingshæmning og botilbud for mennesker med sindslidelse i region 
Syddanmark benytter og hvad der ligger til grund for disse valg. 

Rapporten belyser en række udfordringer omkring metodeanvendelse. 
Det er første gang området er blevet belyst. Rapporten dækker kun 
Syddanmark, men der er ikke grund til at tro at det ser anderledes ud i 
resten af landet. 

Socialdirektørforum vil med udgangspunkt i de problematikker SFI 
rapporten skitserer igangsætte aktiviteter. Rapportens resultater vil 
blandt andet indgå i Kompetenceudviklingsprojektet hvor det vil indgå i 
dialogen med uddannelsesinstitutionerne. 

Socialdirektørforum vil før offentliggørelsen af rapporten tage en dialog 
med Socialstyrelsen, handicaporganisationer samt UCL for at få deres 
input til den videre proces. Rapporten forventes offentliggjort medio 
december 2014. 
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Nogle af rapportens hovedresultater:
Metodevalg
• Medarbejdernes uddannelsesbaggrund ser ud til at påvirke 

hvilken/hvilke metoder tilbuddet anvender.
• Det er den enkelte institution som vælger metode – ofte den enkelte 

medarbejder. Mange botilbud går til metodespørgsmålet på en helt 
åben måde og anvender de metoder, de kan, og som de synes giver 
mening i det enkelte tilfælde, uden hensyntagen til om den 
grundlæggende tankegang i de anvendte metoder stemmer overens.

• Botilbud for udviklingshæmmede i Syddanmark bruger i snit otte 
forskellige metoder. 

• De fleste af de brugte metoder relaterer sig primært til henholdsvis 
udviklingshæmning eller sindslidelse og kun sekundært til en eventuel 
udfordrende adfærd. Samtidig er udfordrende adfærd den dimension, 
der betyder mest for personalenormeringen i botilbuddene. 

Personale sammensætning
• Botilbud med beboere med selvskadende adfærd har mere ufaglært 

personale
• Botilbud med beboere med udadreagerende adfærd har flere 

pædagoger og SOSU’er
• Botilbud med beboere, som har indadreagerende adfærd har flere 

pædagoger og SOSU’er
• Botilbud med beboere, som har kriminel adfærd har flest SOSU’er
• Botilbud til hjemløse har flest socialrådgivere
• Tilbud til misbrugere har flest socialrådgivere og SOSU’er

Priser/tilbud
• SFI kan ikke finde nogen sammenhæng mellem borgernes grad af 

udviklingshæmning, type af sindslidelse, type af socialt problem og 
botilbuddets døgntakst

• Derimod findes der en signifikant sammenhæng mellem personale pr. 
beboer og de sociale problematikker, selvskadende adfærd, 
udadreagerende adfærd og misbrug og dermed takst.

• Der er ikke signifikant sammenhæng mellem de fysiske rammer og 
botilbuddets døgntakster.

Beslutning
Sonja Miltersen fortalte om undersøgelsens hovedkonklusioner og om 
den proces, der fremadrettet lægges op til. Det er første gang i landet, at 
der er lavet en rapport af den karakter.
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Rapporten vil blive forelagt for Dialogforum på møde den 3. december 
2014, og medio december forventes rapporten offentliggjort. Rapporten 
vil ligeledes være med på det temamøde for social- og sundhedsområdet, 
der planlægges afholdt primo 2015.

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

2.4. Region Syddanmarks nye takststruktur på det specialiserede 
sociale tilbud
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Region Syddanmark er i gang med at implementere en ny takststruktur 
på det regionale socialområde, som træder i kraft den 1. januar 2015. 
Regionen har i juni 2014 udsendt forslag til indplacering af borgerne i 
den nye takstmodel samt de foreløbige priser pr. borger fra den 1. januar 
2015 til alle kommuner. Herefter holdes der individuelle dialogmøder 
med kommunerne om indplacering af borgerne. 

Direktør Sonja Miltersen, Vejen Kommune deltager med et oplæg.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark støtter op om kredsen af 
kommunaldirektørernes beslutning om den nye takststruktur på det 
specialiserede sociale tilbud.

Sagsfremstilling
Inden igangsættelsen af den nye takststruktur lovede regionen, at 
takstomlægningerne samlet set skal gå i nul ved et uændret serviceniveau. 

En samlet opgørelse fra Region Syddanmark over de foreløbige 
konsekvenser for kommunerne viser, at de 22 syddanske kommuner fra 
2015 under ét står til at få en merudgift på ca. 14.29 mio. kr. inklusiv 
regulering af under-/overskud, svarende til 10,27 mio. kr. ekskl. 
regulering af over-/underskud (opgjort i 2014 priser).

Efterfølgende har regionen tilkendegivet at Region Syddanmark laver en 
ny takststruktur der indebærer, at kommunernes udgifter samlet set ikke 
stiger fra 2014 til 2015, dvs. en udgiftsændring på 0 %, eksklusiv 
ændringer i serviceniveau. Regionsrådet har derudover uafhængigt af den 
nye takststruktur besluttet, at taksterne nedsættes med 1 % i 2015. 
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Efter udmeldingen omkring den nye takststruktur har regionen 
efterfølgende gennemført en række forhandlinger på administrativt 
niveau med kommunerne, og hvor nogle er endt med lidt lavere 
resultater. Den enkelte kommune har kun kendt til udspillet for egne 
borgere og ikke den samlede effekt for kommunerne samlet set.

Uafhængigt af den nye takststruktur har Regionsrådet som en del af 
budgetlægningen desuden besluttet, at taksterne skal nedsættes med 1 % 
i 2015. Denne takstreduktion skal således lægges ind efter den nye 
takststruktur falder på plads.

Socialdirektørforum drøftede situationen den 3. oktober 2014 og aftalte 
at:
• Aftalerne om nye takster ikke er endelige førend Socialdirektørforum 

har godkendt service- og takstniveauet
• Det forventes, at Region Syddanmark i henhold til Styringsaftalen 

2015 reducerer udgifterne. Her fremgår følgende: ”Der vil i 2015 være 
fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark 
skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. 
Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud 
til borgeren samt øget effektivitet

• Region Syddanmark skal redegøre for: 
− en samlet oversigt over fordeling af udgifterne for hele landet 

samt begrundelse for, hvorfor kommuner udenfor Syddanmark 
tilsyneladende får lavere udgifter, mens de syddanske kommuner 
samlet set får højere udgifter

− dokumentere, at takstomlægningen i henhold til de udmeldte 
forslag til indplacering af borgere økonomisk set mindst går i nul.

På sit møde den 24. oktober 2014 drøftede kredsen af 
kommunaldirektører den økonomiske udvikling i Region Syddanmark og 
besluttede at støtte op om Socialdirektørforums aftale på mødet den 3. 
oktober 2014. 

På mødet i kredsen af kommunaldirektører deltog direktør Christian 
Schacht-Magnussen fra Region Syddanmark. Christian Schacht-
Magnussen tilkendegav vigtigheden i gennemsigtighed i forhold til de 
overordnede principper, som den nye reviderede takststruktur beror på, 
hvor der tages udgangspunkt i, at kommunernes udgifter i Syddanmark 
samlet set ikke stiger fra 2014 til 2015 eksklusiv ændringer i 
serviceniveau.
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Beslutning
Sonja Miltersen gennemgik baggrund og udfordringerne omkring 
arbejdet med takststrukturen. Styringsaftalen omfatter en reduktion af 
udgifterne, hvilket har været afsættet for arbejdet med takststrukturen.

KKR Syddanmark tiltrådte indstillingen.

2.5. Forstærket samarbejde om det mest specialiserede social- og 
specialundervisningsområde
SAG-2014-00980 mta/bel

Baggrund
Med Den Nationale Koordinationsstruktur har Socialstyrelsen fået en 
række nye beføjelser til at overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og 
ydelser samt til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor 
der er behov for øget koordination på det mest specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. Desuden kan Socialstyrelsen i særlige 
tilfælde give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region 
pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed 
fastlægges af Socialstyrelsen. 

Den Nationale Koordinationsstruktur kommer til at fungere som en 
overbygning på rammeaftalesamarbejdet, og stiller krav om et forstærket 
KKR-samarbejde på det mest specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. 

Det skal understreges, at det fortsat er et kommunalt ansvar at sikre de 
fornødne tilbud til alle målgrupper. Det sker i regi af den årlige 
rammeaftale, hvor der de seneste år har været et særligt fokus på 
udvikling og kvalitet i tilbud og indsatser samt fortsat økonomisk styring 
af området.

De første to centrale udmeldinger er udsendt 1. november 2014. De 
omfatter mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade samt børn og 
unge med alvorlige synshandicap.

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

Sagsfremstilling
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National Koordinationsstruktur 
Alle folketingets partier står bag den aftale om justering af 
kommunalreformen, som betyder, at der pr. 1. juli 2014 er etableret en 
national koordinationsstruktur på det mest specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i regi af Socialstyrelsen. 

Den Nationale Koordinationsstruktur (Socialstyrelsen) har kompetence 
til:
• At overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser for at skabe 

et nationalt overblik.
• At udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov 

for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og 
regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede 
indsats. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i 
rammeaftalerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan de vil 
tilrettelægge indsatsen ift. de centralt udmeldte målgrupper og 
indsatser. 

• En call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode 
kommunalbestyrelserne i hver region om at foretage en fornyet 
behandling af afrapporteringen. 

• At give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region 
pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed 
fastlægges af Socialstyrelsen. 

Der er ikke en fast definition på hvilke grupper, der er omfattet af den 
nationale koordinationsstruktur. Målgrupperne fastlægges løbende ud fra 
to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt. 1) målgrupper, der er 
meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge 
specialiseret viden og 2) målgrupper, hvor der er kompleksitet i 
målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger.

Socialstyrelsen vil i sit arbejde tage afsæt i en løbende faglig dialog med 
kommuner, regioner og bruger- og interesseorganisationer, som har 
kendskab til lokale, regionale og landsdækkende behov. Der er desuden 
nedsat et fagligt råd, hvor KL deltager sammen med repræsentanter fra 
Danske Regioner, de involverende ministerier og udvalgte eksperter.

Centrale udmeldinger 
I forbindelse med den politiske aftale om rammer for justering af 
kommunalreformen blev det fastsat, at de første centrale udmeldinger 
skulle foretages 1. november 2014 og omfatte mennesker med kompleks 
erhvervet hjerneskade samt specialundervisningsområdet. Sidstnævnte er 
efterfølgende præciseret til at være børn og unge med alvorligt 
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synshandicap. De to centrale udmeldinger er nu udsendt til alle 
kommuner. En central udmelding kan både være regional eller 
landsdækkende. De to udmeldinger er begge landsdækkende. 

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at de centrale udmeldinger skal 
behandles i det eksisterende rammeaftaleregi. Det betyder, at KKR er 
ansvarlig for at koordinere samarbejdet mellem kommunerne om de 
centrale udmeldinger og dermed bidrage til, at kommunerne undgår 
direkte statslig indgriben i tilbudsstrukturen på det mest specialiserede 
social- og specialundervisningsområde.

Grundlaget for KKR’s koordinering er, at kommunalbestyrelserne i hver 
region skal behandle Socialstyrelsens centrale udmeldinger og 
afrapportere på deres tilrettelæggelse af indsatsen i forbindelse med 
fastlæggelse af udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen.

Fristen for godkendelse af udviklingsstrategierne er som en konsekvens 
heraf ændret til den 15. oktober, så fristen bliver den samme som 
indgåelse af styringsaftalen. Endvidere er der indført en 
overgangsordning for de første to centrale udmeldinger pr. 1. november 
2014, således at de først skal endelig afrapporteres pr. 1. marts 2016 til 
Socialstyrelsen.

Der er dog en forventning om, at der sker en foreløbig afrapportering i 
forbindelse med indgåelse af udviklingsstrategien for 2016 (i efteråret 
2015).   

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

KL bidrager med en række generelle anbefalinger, der kan arbejdes 
videre med lokalt.

2.6. Økonomiske ændringer i samarbejdsaftale om 
sygedagpengereformen
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Som konsekvens af sygedagpengereformen udarbejdede de syddanske 
kommuner og Region Syddanmark en samarbejdsaftale vedrørende 
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samarbejdet mellem kommunernes rehabiliteringsteams og regionens 
sundheds-koordinatorer og klinisk funktion.

./. KKR Syddanmark godkendte samarbejdsaftalen på mødet den 10. juni 
2014, men efterspurgte mere tydelighed omkring budgettet fra regionen, 
da det var uklart hvilke udgiftsændringer, kommunerne kunne forvente 
fremadrettet. Det er der nu udarbejdet et notat og en beregning på.

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

Sagsfremstilling
Der er sket tre ændringer for taksten i samarbejdsaftalen:
• Beregningsgrundlaget går fra en mødetakst til en dagstakst  
• Der er sket en prisforhøjelse, da man nu indregner udgifter til 

feriepenge og en uddannelsesstilling, hvilket ikke skete i 2013
• Der er indregnet en pris- og lønfremskrivning på 1,1 %

Grundpræmissen for samarbejdet er fortsat, at kommunerne sikres et 
omkostningseffektivt tilbud, der har den rette kvalitet, og som er 
udgiftsneutral for Region Syddanmark. Den aftalte dagstakst på 11.063 
kr. ligger ca. 2.000 kr. under dagstaksten i de øvrige regioner.

Dagstakstmodellen giver et incitament til en god ressourceudnyttelse. 
Kommuner med mere end 5 sager pr. mødedag vil spare penge på den 
nye model, mens det vil blive dyrere, hvis man har færre end 5 sager pr. 
mødedag.

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

2.7. Det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet
SAG-2014-05736 abk/bel

Baggrund
Med beskæftigelsesreformen har KKR fået en ny opgave på 
beskæftigelsesområdet. Kommunerne skal drøfte det konkrete 
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR, og KKR 
skal indstille de kommunale medlemmer af de nye regionale 
arbejdsmarkedsråd.
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Der lægges op til, at KKR Syddanmark tager en første drøftelse af 
KKR’s nye opgave på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt, at KKR og 
kommunerne fra start sætter en offensiv tværkommunal dagsorden. Det 
er kommunerne, som kan binde beskæftigelsesområdet sammen med 
erhvervs- og vækstpolitikken, samt sikre den tværgående indsats til gavn 
for borgerne og virksomhederne.

Indstilling
Det indstilles,  
• at KKR Syddanmark drøfter hvordan kommunerne og KKR sammen 

kan gå forrest i at løse den nye tværkommunale opgave på 
beskæftigelsesområdet,

• at kredsen af kommunaldirektører, på baggrund af drøftelsen, 
udarbejder oplæg til fokusområder og organisering for det nye 
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR 
Syddanmark. Ligeledes udarbejdes oplæg til sikring af administrativ 
opbakning til arbejdet samt

• at oplægget drøftes på KKR-mødet den 24. februar 2015.

Sagsfremstilling
Med beskæftigelsesreformen får kommunerne og KKR et større 
fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Der lægges i det 
fremsatte lovforslag op til et styrket kommunalt samarbejde gennem 
KKR. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte 
tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Der er 
således fra forligskredsen en forventning om, at kommunerne i KKR 
reelt drøfter og iværksætter konkrete samarbejder på 
beskæftigelsesområdet. 

Det betyder, at der fremover kommer fokus på den konkrete 
understøtning af samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af 
kommunerne frem for den nuværende model med opfølgning på indsats 
og resultater. Denne ændring betyder også, at de regionale 
beskæftigelsesråd, hvor arbejdsmarkedets parter har overvåget 
kommunernes beskæftigelsesindsats, nedlægges. 

I stedet skal kommunerne fremover drøfte konkrete samarbejder i KKR, 
mens de nye regionale arbejdsmarkedsråd får til opgave at drøfte og 
udvikle de mere overordnede strategier for indsatser på tværs af 
kommuner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. De regionale 
arbejdsmarkedsråd får en rådgivende og understøttende opgave i forhold 
til kommunerne – og ikke den kontrollerende og overvågende opgave, 
som de regionale beskæftigelsesråd havde. 
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Ud fra denne nye rolle- og opgavefordeling får KKR umiddelbart fire 
hovedopgaver: 
1. At udpege fokusområder for det tværkommunale samarbejde i KKR. 
2. At sikre et politiske grundlag for de fem kommunale medlemmer af 

det regionale arbejdsmarkedsråds arbejde og holde løbende dialog 
mellem de udpegede og KKR.

3. At sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i de nye 
regionale arbejdsmarkedsråd

4. At understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af 
sektorer og binde beskæftigelsesområdet sammen med fx erhvervs- 
og uddannelsespolitikken og mulighederne for at skabe vækst.

KKR får dermed også en ny samarbejdsrolle i forhold til 
arbejdsmarkedets parter, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget 
sammen med. I forbindelse med dette samarbejde bliver det – nok især i 
starten – en væsentlig opgave at sikre forståelsen af de ændringer, som 
beskæftigelsesreformen medfører. Herunder især KKR’s nye rolle og den 
ændrede rolle- og opgavefordeling i det hele taget.

./. I vedlagte bilag er opgaverne for henholdsvis KKR og de regionale 
arbejdsmarkedsråd nærmere beskrevet. Der er også givet eksempler på 
nogle af de områder, hvor der skal udvikles et tæt samspil, og hvor der 
kan være behov for politiske drøftelser i KKR. Endelig er der til sidst i 
notatet overvejelser om administrativ understøttelse af KKR’s 
kommende arbejde på beskæftigelsesområdet og de kommunale 
repræsentanters virke i de regionale arbejdsmarkedsråd. 

På baggrund af drøftelsen på mødet lægges der op til, at KKR 
Syddanmark på KKR-mødet den 24. februar 2015 drøfter og beslutter 
oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde på 
beskæftigelsesområdet. Fokusområderne vil være det politiske grundlag 
for KKR’s virksomhed på beskæftigelsesområdet, herunder også for de 
kommunale medlemmers arbejde og samspillet med parterne i de 
regionale arbejdsmarkedsråd. 

Beslutning
Med den nye reform kommer kommunerne tættere på opgaven og øger 
samtidig sit ansvar. 

KL arbejder med at beskrive generelle anbefalinger for håndtering af 
opgaven.
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Kommunaldirektørkredsen laver et oplæg til håndtering af opgaven 
herunder administrativ støtte i forhold til KKR. Det er vigtigt her at 
have fokus på, hvor der kan ske en indgriben på andre kommunale 
områder. Det er også vigtigt, at der holdes fast i det fælles afsæt, således 
der er en tæt konktakt mellem RAR, KKR og kommunerne.

KKR Syddanmark tiltrådte indstillingen.

2.8. Den aktuelle flygtningesituation
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Den offentlige debat har på det seneste været præget af den aktuelle 
flygtningesituation og det stigende antal asylansøgere fra blandt andet 
Syrien. 

Udlændingestyrelsen har forhøjet sit skøn for antallet af asylansøgere 
både i 2014 og i 2015. Det er usikkert, hvordan antallet af asylansøgere 
vil udvikle sig og derfor også usikkert, hvordan dette vil påvirke antallet 
af flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i den enkelte kommune.

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter kommunernes opgave 
omkring flygtningesituationen.

Sagsfremstilling
Hvert år udmelder Udlændingestyrelsen et landstal for antallet af 
flygtninge, som Udlændingestyrelsen regner med får opholdstilladelse i 
det kommende år. Landstallet fordeles efterfølgende på regionskvoter 
(samlet tal for kommunerne inden for hver af de fem regioner) og 
kommunekvoter for de enkelte kommuner.

KKR Syddanmark har på mødet den 8. september 2014 godkendt 
fordelingen for 2015 mellem de 22 syddanske kommuner, svarende til i 
alt 1.000 flygtninge.

Udlændingestyrelsen har med afsæt i de fastsatte kvoter for 2015, sendt 
et brev til kommunekontaktrådene. Her bemærkes følgende:

./. For så vidt angår udmeldingen i december 2013, hvor landstallet 2014 var på 
4.400 personer, forventes at landstallet for 2014 ikke overstiger 6.000 personer, 
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således at antallet er indenfor rammen af det udmeldte landstal. Det indebærer en 
forholdsmæssig forhøjelse af de kommunekvoter, der blev udmeldt den 28. april 
2014. Udlændingestyrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at det nuværende helt 
uforudsete høje antal asylansøgere, indebærer, at landstallet for 2015 må forventes 
justeret.

Der skelnes på flygtningeområdet mellem flygtninge og asylansøgere:
• Flygtninge er de asylansøgere, der får opholdstilladelse i Danmark. 

Det er kommunernes opgave at sørge for boligplacering og 
integration af dem, og de fordeles af KKR efter de årlige 
kommunekvoter. Kommunernes udgifter finansieres af staten 
gennem et grundtilskud (en del af bloktilskuddet) og et beløb pr. 
flytning, som den enkelte kommune modtager.

• Asylansøgere er de personer, der kommer til Danmark og søger om 
asyl. Det er en statslig opgave at sørge for indkvartering af dem, og 
opgaven er 100 pct. statslig finansieret. 

./. KL udsendte den 1. november 2014 t borgmesterbrev, hvor der 
redegøres for den aktuelle situation og KL’s bestyrelses drøftelser i 
forbindelse hermed. Det er bestyrelsens udgangspunkt for de 
kommende drøftelser med regeringen, at kommunerne er indstillet på 
at gå positivt ind i at løfte denne store opgave. Samtidig er det 
understreget, at der er behov for øget fleksibilitet og flere lokale 
handlemuligheder, således at kommunerne kan løse opgaven med at 
boligplacere og integrere det øgede antal flygtninge. Endelig er der 
lagt vægt på, at staten skal sikre kommunernes finansiering af 
opgaven. 

./. Som led i forberedelsen af dialogen med regeringen er KL begyndt at 
indsamle forslag til, hvordan indsatsen kan udvikles og tilpasses den 
ændrede situation. En foreløbig liste blev offentliggjort den 1. 
november 2014. Forslagene på listen, der skal nærmere overvejes og 
senere behandles i KL’s bestyrelse, omhandler blandt andet 
boligplacering, programindsatsen og inddragelse af frivillige og 
civilsamfund. 

Som et led i KL’s dialog med regeringen blev der den 4. november 
2014holdt politisk møde om den aktuelle flygtningesituation. 
Regeringen gav her udtryk for, at den er villig til at se på mere 
fleksible rammer for indsatsen, men lagde samtidig vægt på, at der 
skal være en hurtig og god integration for alle flygtninge.

Beslutning
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KKR Syddanmark drøftede kommunernes opgave omkring 
flygtningesituationen.

KL har stor fokus på denne ekstraordinære situation, hvor særligt syriske 
flygtninge søger mod Danmark. Der afholdes møder med regeringen, 
indledningsvist omkring økonomi. KL drøfter ligeledes behov for nye 
virkemidler og fleksibilitet.

Konkret er der via finansloven afsat en pulje på 250 millioner kroner i 
2015, der skal afhjælpe det stigende pres i kommunerne fra et øget antal 
flygtninge.
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3. Udpegninger

3.1. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Regionsrådet i Region Syddanmark har den 23. juni 2014 godkendt nye 
vedtægter for CKVs afdelinger:
• Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)
• Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM)
• Fredericiaskolen 
• Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse i Fredericia. 

./. De nye vedtægter vedlægges som bilag. 

Med udgangspunkt i de nye vedtægter anmodes KKR Syddanmark om at 
udpege medlemmer og suppleanter til de tre bestyrelser:
a) Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) og Center for 

Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM)  
b) Fredericiaskolen 
c) Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse i Fredericia

Indstilling
Det indstilles at KKR Syddanmark udpeger:
• 1 medlem og suppleant til bestyrelsen for CKHM/CRS.
• 1 medlem og suppleant til bestyrelsen for Fredericiaskolen.
• 1 medlem og suppleant til bestyrelsen for Ungeafdelingen i Fredericia 

Sagsfremstilling
Fra KKR Syddanmark er der pt. udpeget følgende repræsentanter til de 
bestyrelser, der ophører med de nye vedtægter:
• Bestyrelsen for CRS: Gert Rasmussen (A), Nordfyns Kommune
• Bestyrelsen for CKHM: Lone Myrhøj (F), Vejle Kommune
• Bestyrelsen for Fredericiaskolen: Susanne Eilersen (O), Fredericia 

Kommune
• Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt 

tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia: Ingen udpegning.

Beslutning
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KKR Syddanmark besluttede at udpege Gert Rasmussen A, Nordfyns 
Kommune til bestyrelsen for CKHM/CRS, og udpege Lone Myrhøj F, 
Vejle som suppleant.

KKR Syddanmark besluttede at udpege Susanne Eilersen O, Fredericia 
til bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt 
tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Fredericia. KKR Syddanmarks 
formandskab blev bemyndiget til at udpege en suppleant til bestyrelsen.

Ved en fejl var der anmodet om at KKR Syddanmark skulle udpege et 
bestyrelsesmedlem til Fredericiaskolen. KKR Syddanmark udpegede 
derfor ikke et medlem til skolens bestyrelse. 

3.2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Sønderjyllands 
Symfoniorkester
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester gennemførte i 2013 et 
større strategiarbejde med henblik på at strømline og modernisere den 
fremtidige drift. Arbejdet blev gennemført i forlængelse af ansættelsen af 
en ny orkesterchef og med hjælp fra eksternt konsulentfirma.

Et af ønskerne var at ændre orkestrets profil som et grænselandsorkester 
til et orkester for hele den jyske del af Region Syddanmark plus det 
danske mindretal syd for Grænsen. I forlængelse heraf stod det klart, at 
der var behov for en ændret sammensætning af bestyrelsen, så denne 
fremadrettet både afspejlede det udvidede spilleområde og ønsket om en 
mere professionel tilgang.

KKR Syddanmark anmodes derfor om at udpege et medlem til 
bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester. Medlemmet findes 
blandt de 12 jyske kommuner (minus Sønderborg som allerede er 
repræsenteret).

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark blandt de 12 jyske kommuner (minus 
Sønderborg som allerede er repræsenteret) udpeger et medlem til 
bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

Sagsfremstilling
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Den nye bestyrelse for Sønderjyllands Symfoniorkester består af ni 
medlemmer:
• Formanden udpeges af Kulturministeriet
• En repræsentant for Region Syddanmark
• En repræsentant for Sydslesvigsk Forening
• En repræsentant for Sønderborg Kommune
• En repræsentant for de øvrige 11 kommuner i region Syddanmarks 

jyske del
• To repræsentanter for medarbejderne
• To yderligere bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen 

./. Vedtægterne for Sønderjyllands Symfoniorkester er vedlagt.

Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at udpege Merete Due Paarup V, Kolding. 

3.3. Indstilling af medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd
SAG-2014-05736 abk/bel

Baggrund
Beskæftigelsesministeren har anmodet KKR Syddanmark om at indstille 
fem medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd for 
Sydjylland samt fem medlemmer og suppleanter til Det regionale 
arbejdsmarkedsråd for Fyn. I forbindelse med indstillingerne skal det 
specielt bemærkes, at der er knyttet ligestillingskrav til indstillingerne.

Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet om det tværkommunale 
samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark indstiller fem medlemmer og 
suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd for Sydjylland samt fem 
medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd for Fyn. 
I forbindelse med indstillingerne skal det specielt bemærkes, at der er 
knyttet ligestillingskrav til indstillingerne.

Sagsfremstilling
Som følge af beskæftigelsesreformen nedlægges de nuværende regionale 
beskæftigelsesråd, og der oprettes otte nye regionale arbejdsmarkedsråd. 
De regionale arbejdsmarkedsråds opgave er at understøtte kommunernes 
indsats og koordinere indsatsen på tværs af geografi og sektorer, bl.a. i 
forhold til a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v.:
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Der er – som det fremgår af sagen om det tværkommunale samarbejde – 
ikke blot tale om at videreføre de regionale beskæftigelsesråd under et 
nyt navn. Med oprettelsen af de regionale arbejdsmarkedsråd lægges der 
op til et fokusskifte, således at fokus i de regionale råd i højere grad går 
på konkret understøttelse af samarbejde og koordinering af 
beskæftigelsesindsatsen frem for opfølgning på indsats og resultater.
 

./. Selv om loven endnu ikke er vedtaget, har beskæftigelsesministeren 
anmodet de respektive organisationer og myndigheder om allerede nu at 
indstille medlemmer og suppleanter til de kommende regionale 
arbejdsmarkedsråd, så rådene kan træde i kraft den 1. januar 2015. 
Indstillingen er naturligvis med forbehold for lovens vedtagelse. Brevet 
fra beskæftigelsesministeren (vedlagt) indeholder bl.a. den geografiske 
inddeling af de otte regionale arbejdsmarkedsråd samt en kort 
beskrivelse af rådenes hovedopgaver og processen for indstilling af 
medlemmer og suppleanter. Det skal i den forbindelse specielt 
bemærkes, at der er knyttet ligestillingskrav til indstillingerne. 
 
KKR Syddanmark skal indstille fem medlemmer og suppleanter til Det 
regionale arbejdsmarkedsråd for Sydjylland samt fem medlemmer og 
suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd for Fyn. 

Som nævnt i dagsordenspunktet om det tværkommunale samarbejde i 
KKR på beskæftigelsesområdet vil der på næste KKR-møde den 24. 
februar 2015 blive drøftet en række fokusområder for det 
tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. Den 
tværkommunale dagsorden, der her vil blive formuleret, vil også være det 
politiske grundlag for de kommunale medlemmers arbejde i de regionale 
arbejdsmarkedsråd. I drøftelsen vil også indgå spørgsmålet om 
administrativ understøttelse af både KKR’s arbejde med 
beskæftigelsesområdet og de kommunale medlemmer i de regionale 
arbejdsmarkedsråd.

Beslutning
KKR Syddanmark besluttede at indstille følgende:

RAR FYN
Vibeke Ejlertsen A Nyborg Ikke indstillet endnu
Bo Hansen A Svendborg Hans Stavnsager A Faaborg Midtfyn
Bjarne Nielsen V Langeland Dan Gørtz V Assens
Steen Møller C Odense Henrik Nielsen C Svendborg
Anne Møllegaard Mortensen O Jens Munk O Svendborg
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Faaborg-Midtfyn

RAR Jylland
Gitte Ottosen A Billund Steen Wrist Ørts A Fredericia
Diana Mose Olsen F Esbjerg Ikke indstillet endnu
Henrik Vallø C Esbjerg Frank Schmidt-Hansen C Vejen
Bjarne Jensen O Billund Anni B. Tyrrestrup O Middelfart*
Thomas Andresen V Aabenraa Erik Buhl Nielsen V Varde
*Forudsætter at Middelfart Kommune får dispensation til at høre under 
RAR Jylland.
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4. Siden sidst

4.1. Meddelelser
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
For at sikre en fælles videndeling gives der korte meddelelser fra 
formandskabet og KKR udpegede repræsentanter i regionale fora.

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

Sagsfremstilling
Orientering fra formandskabet: 

Kompetenceudvikling af medarbejdere på social- og sundhedsområdet.
Projektet har medført en plan for en dialogproces med de syddanske 
uddannelsesinstitutioner. Der holdes et møde i januar med 
rektor/direktør samt en nøgleperson fra henholdsvis SDU, UCL og UC 
Syd samt de fire sosu-skoler i Syddanmark. Her præsenteres 
kommunerne og regionens mål, krav og hensigter for indsatsen på social- 
og sundhedsområdet. Der lægges op til en drøftelse af, hvordan disse 
mål kan nås. Efter mødet lægges der op til mere konkrete drøftelser i to 
fora, der matcher UC’ernes optageområder, ligesom de kan afsluttes med 
lokale drøftelser.

Praktikpladser til pædagogstuderende. 
Pressen har omtalt udfordringer med at finde de nødvendige 
praktikpladser til pædagogstuderende i Syddanmark. Dette opleves 
imidlertid ikke som et problem hos UC Syd og UCL. 

Ændringer i ægteskabsloven 1.7 2014 
Ændringer betyder at kommuner kan foretage borgerlige vielser udenfor 
egen kommunegrænse hvis brudeparret ønsker det. Det kræver dog at 
den kommune hvor vielsen skal foregå, godkender dette. 

Kommunerne er nu i gang med at godkende generelt at andre kommuner 
kan foretage vielser hos dem. I forbindelse med dette arbejder KKR 
sekretariatet på at få et overblik over de kommunale godkendelser.

Ændringer i Dansk Folkepartis gruppe i KKR Syddanmark
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Holger Gorm Pedersen er ikke længere medlem af DF, hvilket har 
medført nogle ændringer i KKR regi. I forretningsudvalget er indtrådt 
Bjarne Jensen, Billund og Molle Lykke Nielsen, Kolding er trådt ind i 
KKR samt i bestyrelsen for Væksthuset.

Ændringer i udvalg
Tanya Buchreitz Jensen V, Kolding er udpeget til Samarbejdsudvalget 
for fysioterapi og Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen, og 
er på orlov i perioden 1.1 2015 – 1.6 2015. Yrsa Mastrup, V, Kolding 
varetager opgaven i orlovsperioden for så vidt angår samarbejdsudvalget 
og Hanne Holgaard V, Kolding for så vidt angår uddannelsesudvalget.

Meddelelser fra: 
• Det syddanske EU kontor og internationalt samarbejde i Syddanmark 

ved Johnny Søtrup Esbjerg
• Vækstforum Syddanmark ved Ib Kristensen Billund
• Væksthus Syddanmark ved Laurids Rudebeck Tønder
• Sundhedskoordinationsudvalget ved Povl Kylling Petersen Aabenraa
• Praksisplanudvalget ved Lone Myrhøj Vejle
• Trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik. For Fynbus Morten Andersen 

Nordfyns
• Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) ved Bjarne Nielsen 

Langeland

Beslutning
KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.

Flere kommuner oplever det som en udfordring at finde tilstrækkeligt 
antal praktikpladser. Faldende befolkningstal og ændringer i struktur 
(eks. inklusion i daginstitutioner) medfører mulighed færre 
praktikpladser.

Ib Christensen fortalte at Vækstforum på næste møde drøfter 
udmøntning af en højvækstmodel. Modellen omfatter etablering af et nyt 
koncept, Team Vækst Danmark, der har til formål at skabe flere 
vækstvirksomheder. Der er kommunal opmærksomhed på at der ikke 
etableres et parallelt system, men bygges på det eksisterende som 
eksempelvis Væksthus Syddanmark. 

Laurids Rudebeck bakkede op om synspunktet idet der ikke er brug 
for at etablere yderligere erhvevsfremmesystemer.
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Væksthuset har fuld gang i etablering af version 2.0, og arbejdet 
målrettet med at realisere aftalens mål.

Povl Kylling Petersen takkede for gode og konstruktive høringssvar til 
sundhedsaftalen. Aftalen er nu under bearbejdning, og bliver forventeligt 
sendt til kommunerne ultimo december 2014.

Bjarne Nielsen fortalte at Det Regionale Beskæftigelsesråd har sit 
afsluttende møde i december 2014.
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5. Punkter til næste møde

5.1. Dagsordenspunkter til mødet den 24. februar 2015
SAG-2014-05682 bel

Baggrund
Punkter til dagsordenen for næste møde i KKR Syddanmark den 24. 
februar 2015

Indstilling
Det indstilles, at KKR Syddanmark tager punktet til efterretning og 
eventuelt drøfter yderligere forslag til dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling
Dagsordenen vil blandt andet indeholde følgende:
• Orientering om social tilsyn
• Beskæftigelsesområdet

Beslutning
KKR Syddanmark tog sagen til efterretning.

Det blev i øvrigt besluttet, at i 2015 vil møderne foregå hos 
Fuglsangcenteret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.
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6. Eventuelt



2.1 Samspil og styring på det specialiserede socialområde.
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Megatrends på det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet 
 

Hvad er megatrends? 

I modsætning til trends, som er relativt kortsigtede tendenser for op til de næste fem år, udgør megatrends 

de store drivkræfter i samfundsudviklingen, der med stor sandsynlighed vil præge fremtiden på alle 

områder de næste 10-15 år 1 

Der ses bl.a. følgende megatrends, der påvirker det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet.  

- Stigende forandringshastighed 

- Individualisering 

- Demografi 

- Netværksdannelse 

- Bæredygtigt velfærdssamfund 

- Teknologi 

 

Dette kommer til udtryk på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på følgende 

måde:  

Fleksibilitet og tilpasning af tilbud  

 Flow i tilbuddene færre SEL § 108 / 105, flere SEL § 107, sikres gennem styrkelse af visitation, 

målfastsættelse og opfølgning. Der er særligt på psykiatriområde en tendens til mindre anvendelse 

af SEL § 108, længerevarende botilbud, og større anvendelse af § SEL 107 midlertidig botilbud.  

                                                           
1
 Kilde: Instituttet for Fremtidsforskning 

Dato: 10.12.2014  

Kontaktperson: Camilla Milland 

Telefon: 2133 9184 

E-mail: cfm@vejenkom.dk  

 

 



 

2 
 

 Der ses en bevægelse fra botilbudslignende tilbud til ikke-visiteret bolig samt en større anvendelse 

af SEL § 85.  

 Botilbud opføres hovedsageligt efter lov om almennyttige ældre boliger 

 Udvidelse og øget bredde i de forebyggende foranstaltninger tilbud/dagtilbud som alternativ til 

døgntilbud. 

 Samordning, omlægning og effektivisering af tilbud med henblik på at sikre den nødvendige bredde 

i tilbudsviften lokalt og geare tilbuddene til at være fleksible, hvor tilbud kan rumme flere 

målgrupper.  

 Der visiteres i dag færre børn og unge til døgn og dagtilbud. I stedet ses der en øget anvendelse af 

plejefamilier. En belægningsundersøgelse af Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og 

unge, FADD, viser, at der i perioden januar 2010 til juni 2014 på landsplan er sket et samlet fald på 

28,1 % i anbragte børn på dag- og døgntilbud. Denne tendens kan skyldes Barnets Reform.  

 

Evidens og effekt 

 Tiltagende fokus på evidens, effekt og progression. 

 Der er et øget fokus på den forebyggende indsats.  

 

Individualisering 

 En mere individuel tilrettelagt indsats i forhold til borgere i samme tilbud med udgangspunkt i den 

enkeltes funktion og mestringsniveau. Denne mere skræddersyede velfærd stiller krav til et godt 

samarbejde på tværs af sektorer. 

 Løsninger udvikles i stigende grad i samarbejde med brugerne. Borgerne er som udgangspunkt de 

fremmeste eksperter på eget liv. De borgere, som selv kan bidrage aktivt, skal gøre det. Derved 

sikres, at der fortsat er mulighed for at yde hjælp, hvor det er mest påkrævet. Borgerne vil ikke 

betegnes som klienter og passive modtagere af hjælp, men rustes til at tage et større ansvar for 

deres eget liv og klare flere opgaver selv. 

 Et øget fokus på inklusion på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet. 

Inklusion er, når en person eller en gruppe af personer deltager aktivt og ligeværdigt i gensidigt 

udviklende fællesskaber uanset forskelle i forudsætninger og funktionsevne, herunder kontekstuelle 

faktorer. Med ligeværdigt menes gensidig accept af forskellighed. Med fællesskaber forstås de 
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almindelige samfundsmæssige institutioner, hvor mennesker interagerer og påvirker hinanden, som 

fx arbejde, uddannelse og foreningsliv og lokalsamfundet.2   

 

Demografi 

SFI har i rapporten Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde beskrevet den demografiske 

udvikling.3 

Den demografiske udvikling peger mod generel befolkningstilvækst i de kommende år, hvilket skyldes at 

leveralderen er steget. Endvidere er den gennemsnitlige levealder for personer med et handicap også 

alvorlige handicaps steget markant og nærmer sig den øvrige befolkningslevealder. Det skyldes til dels 

behandlingsmuligheder og en øget social indsats.  

Derudover er der sket ændringer i forståelsen af handicaps, således at der i dag vil være flere, der i dag vil 

blive betegnet som havende et handicap. 

Der er sket et holdningsskifte i samfundet i forhold til, at handicappede i dag kan leve en selvstændig 

tilværelse uden at skulle passes af familien, hvilket gør, at gennemsnitsalderen for hvornår et kommunalt 

botilbud efterspørges første gang, er faldet til under 30 år. 

Kun få personer fødes med handicap i Danmark, og det er ligeledes kun få, der erhverver et handicap som 

børn eller unge. De fleste voksne med handicap har derfor erhvervet dette som voksne, og risikoen for at 

erhverve et handicap vokser med årene. Antallet af mennesker med handicap vokser eller aftager ikke 

generelt, men der kan konstateres en udvikling på enkelte punkter. 

Udviklingen peger umiddelbart ikke i retning af en stor ændring af antallet af personer med en 

udviklingshæmning, og dermed ikke nogen større effekt på efterspørgslen af sociale ydelser for denne 

gruppe. 

 
For personer med psykosociale problemstillinger peges der i rapporten på, at der trods udviklingen i 

behandlingen af sindslidelser fortsat er et større og større antal mennesker med psykiske lidelser. Èn af 

grundene kan være, at der er kommet flere diagnoser til.  Der er i dag flere der behandles for ikke- 

psykotiske sindslidelser som angst, depression, tvangsneuroser, spiseforstyrrelser, 

personlighedsforstyrrelser, stress mm.   

                                                           
2
 Socialstyrelsen (sociale begreber) 

3 Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde, SFI; Steen Bengstsson, 2012 
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For personer med en senhjerneskadede peges der i rapporten på, at der ikke sker en stigning i antallet af 

personer, der får en senhjerneskade.  

 

For personer med et misbrug/ særligt udsatte peges der i rapporten på, at befolkningens livsstil spiler ind 

således, at der ses stigninger og fald i forskellige former for rusmidler. Stigninger sker hurtigt, mens et fald 

forløber over længere tid og typisk ikke omfatter dem med det mest omfattende forbrug.   

 

Inddragelse af civilsamfundet samt netværksdannelse på tværs 

 Frivillighed, inddragelse af civilsamfundet 

 Øget grad af samarbejde på tværs af kommuner og med region og private virksomheder 

 

Teknologi 

Der er øget fokus på anvendelse af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologien er blandt andet med til at 

borgeren i højere grad er selvhjulpne og i højere grad kan leve et selvstædigt liv.  

 

Nærhedsprincip 

 Borgerne efterspørger tilbud, der er i nærhed med deres netværk. Herunder opleves det, at 

borgerne i øget grad efterspørger tilbud i byen   

 Der er del tilbud, hvor der i mindre grad efterspørges pladser fra andre kommuner. Tendensen er, 

at det, der efterspørges, er de mest specialiserede pladser. Det opleves endvidere, at grænsen for 

hvad der er ”det mest specialiserede” over tid har rykket sig   

 Der tilbydes først og fremmest døgnophold i egen kommune og i kommunens egne tilbud. 

 Specielt psykiatrien modtager ikke nye borgere fra andre kommuner. 
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NOTAT 

 

Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale 

sociale tilbud i Syddanmark (ikke politisk behandlet) 

Med baggrund i lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, 

besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der er behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne af samspil og typer af tilbud, som Region 

Syddanmark fremadrettet skal drive. 

 

KKR Syddanmark drøftede sagen den 14. november 2014 og besluttede, at det er vigtigt, at processen fortsætter med åbenhed således, at der kan 

samarbejdes konstruktivt og med gensidig forståelse. Det er væsentligt, at der samarbejdes for at finde de rigtige løsninger, der giver højest mulig 

kvalitet til lavest mulig omkostning. Det er samtidig vigtigt, at der fremadrettet fokuseres på deling af viden samt forskning på området for at sikre en 

fortsat stærk faglighed. Derudover blev det besluttet at der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuelt overtagelse af 

konkret tilbud lokalt. 

Der er efterfølgende blandt beliggenhedskommunerne i Syddanmark foretaget en sondering på administrativt niveau i forhold til eventuel overtagelse 

af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Fælles for alle beliggenhedskommunerne er en positiv indstilling til, at de syddanske kommuner ser på 

muligheder for overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark.    

  

Dato: 04.02.2015  

Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland 

Telefon.: 2133 9184 

Mail:cfm@vejen.dk  
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Tilbud og beliggenhedskommune Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne. Herunder også eventuelle overvejelser ift. fremtidig organisering omkring 
tilbuddet.   

Esbjerg Kommune   

Midgaardhus 
(tidligere Bøge Allé 16) 

Esbjerg Kommune er positive overfor overtagelse af tilbuddet. Sagen er ikke på nuværende tidspunkt drøftet politisk. Tilbuddet vil ved overtagelse 
blive en del af Udviklings Center Ribe og vi tænker dermed, at vi selv driver det. 

Fredericia Kommune   

Flydedokken Fredericia Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. 2015 skal bruges til at kvalificere beslutningsgrundlag, samt tage den 
politiske drøftelse om en eventuel overtagelse. 

Center for Høretab Fredericia Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. 2015 skal bruges til at kvalificere beslutningsgrundlag, samt tage den 
politiske drøftelse om en eventuel overtagelse. 

Faaborg-Midtfyn Kommune   

Møllebakken Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om at overtage lokale institutioner drevet af regionen. 

Holmehøj Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen aktuelle planer om at overtage lokale institutioner drevet af regionen. 

Kerteminde Kommune   

Engbo (Kerteminde) Kerteminde Kommune er positive overfor selv at overtage tilbuddet. (Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2/2 2015 tilkendegivet en 
positiv indstilling til at overtage Engbo. Der er tale om en tilkendegivelse og ikke en endelig beslutning). 
 

Kolding Kommune   

Center for Senhjerneskade- afd. 
Kolding 

Kolding Kommune er positive overfor at indgå i dialog om eventuel overtagelse af tilbuddet.  

Æblehaven Kolding Kommune er umiddelbart ikke sindet at overtage Æblehaven. 
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Tilbud og beliggenhedskommune Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne. Herunder også eventuelle overvejelser ift. fremtidig organisering omkring 
tilbuddet.   

Middelfart Kommune   

Børnehusene (Middelfart) Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de 

regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i 

efteråret 2015. 

Egely Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de 

regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i 

efteråret 2015. 

Kingstrup Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de 

regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i 

efteråret 2015. 

Teglgårdshuset Der iværksættes i foråret 2015 en proces internt i Middelfart Kommune mhp. en samlet vurdering af fordele og ulemper ved overtagelse af de 

regionale tilbud. Administrativt forventes processen gennemført inden sommerferien 2015, således at der bliver tid til den politiske proces i 

efteråret 2015. 

Nordfyns Kommune   

Bognæs Nordfyns Kommune har på det specialiserede socialområde aktuelt ingen intentioner om at overtage og/eller søsætte tilbud omhandlende samme 
segment/målgruppe som de to regionale tilbud i kommunen repræsenterer(Bognæs & Østruplund).  

Østruplund Nordfyns Kommune har på det specialiserede socialområde aktuelt ingen intentioner om at overtage og/eller søsætte tilbud omhandlende samme 
segment/målgruppe som de to regionale tilbud i kommunen repræsenterer(Bognæs & Østruplund). 
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Tilbud og beliggenhedskommune Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne. Herunder også eventuelle overvejelser ift. fremtidig organisering omkring 
tilbuddet.   

Nyborg Kommune   

Engbo (Nyborg) Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 

Skovhuse (Skærehaven og 
Skovhuse 1A) 

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 

Østerhuse Nord / Nordlys Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 

Lilleskov Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 
 

Annekserne 
 

Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 
 

Låddenhøj Nyborg Kommune ønsker umiddelbart ikke selv at overtage tilbuddet, men er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af regionale tilbud. 
 

Odense Kommune   

Børnehusene Stjernen 
(sammenlægning af Børnehusene 
Nyborg og Odense) 
 

Odense Kommune er positive overfor selv at overtage driften. Der vil fortsat være salg af pladser til andre kommuner, ligesom der vil være særlig 
opmærksomhed på behov for dialog med Middelfart Kommune om enhed "Børnehus afd. Middelfart".  

Bihuset Odense Kommune er positive overfor selv at overtage driften. Der vil fortsat være salg af pladser til andre kommuner. 

Center for Rehabilitering og 
Specialrådgivning 

Odense Kommune er positive overfor selv at overtage, hvilket ses som en videreførelse af delvise overtagelse af opgaver fra CRS som er sket til 
"Sprogets Hus" pr. 1. januar 2014. Odense er indstillet på at varetage opgaverne på "entreprenørbasis" for alle fynske kommuner - herunder 
opretholde borgerbetjening på lokationer rundt på Fyn.  

Svendborg Kommune   

Sydbo Svendborg Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. 
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Tilbud og beliggenhedskommune Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne. Herunder også eventuelle overvejelser ift. fremtidig organisering omkring 
tilbuddet.   

Tønder Kommune   

Toftlund Tønder Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse. En overtagelse af tilbuddet i Toftlund vil bero på en aftale med Fredericia 
kommune, idet tilbuddet i Toftlund er en satellit under Flydedokken i Fredericia. Umiddelbart vil vi være interesseret i at overtage tilbuddet 

Vejen Kommune   

Grønnebæk Vejen Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af tilbuddet. Hvis der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de 22 / 98 
kommuner om løsning af opgaven kan Vejen Kommune overtage institutionen. Da det kræver en del forberedelse, bør der foretages en vurdering 
af tidspunkt.  

Holtegården Vejen Kommune er positive overfor at indgå i dialog om overtagelse af tilbuddet. Vejen Kommune kan overtage institutionen. Det bør undersøges 
om der i fremtiden vurderes et behov hos borgerne i de 22 kommuner i Region Syddanmark for løsning af opgaven på institutionen. 

Vejle Kommune   

Syrenparken (herunder hører også 
Atriumgården, Pomonahuset) 

Vejle Kommune har ikke umiddelbart et ønske om selv at overtage tilbuddet. Vejle Kommune er usikre på behovet for tilbuddet i fremtiden. 
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Geografisk overblik over de sociale regionale tilbud i Syddanmark 

 

 



2.2 Praksisplanen og den underliggende aftale
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Baggrundsnotat om praksisplanen og den underliggende aftale 

 

Baggrund for praksisplanen 

Med ændringer i Sundhedsloven i juni 2013 blev kompetencerne og opgaverne for henholdsvis Prak-

sisplanudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget, Kommunalt Lægeligt 

Udvalg og Samarbejdsudvalget ændret. 

Den endelige planlægningskompetence i forbindelse med sundhedsaftalen og praksisplanen tilfalder 

regionerne, men samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis skal foregå i et formaliseret 

samarbejde i Sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget, samt med inddragelse af patient-

inddragelsesudvalget og Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).  

Det er praksisplanudvalgets opgave, at der en gang i hver kommunal og regional valgperiode udarbejdes 

en praksisplan for den pågældende region, kommunerne i regionen og almen praksis. I praksisplanud-

valget sidder fem medlemmer fra kommunerne, tre medlemmer fra regionen og tre medlemmer fra 

PLO. Der skal tilstræbes enighed i udvalget, men hvis det undtagelsesvist ikke er muligt, trods store og 

vedvarende forsøg på at nå frem til et kompromis, tilfalder den endelige beslutning regionen1. 

For kommunernes vedkommende er arbejdet med praksisplanen politisk forankret i KKR, som også 

har udpeget de fem kommunale medlemmer af praksisplanudvalget. De fem kommunale medlemmer 

er: 

 Udvalgsformand Henning Ravn, V, Esbjerg 

 Byrådsmedlem Erik Rosengaard, V, Nyborg 

 Rådmand Susanne Crawley Larsen, R, Odense 

 Byrådsmedlem Malene Kaisen Nielsen, V, Vejen 

 Byrådsmedlem Lone Myrhøj, F, Vejle 

 

Sammenhængen mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og den underliggende aftale 

D. 17. december 2014 afsluttede Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) arbejdet med Sundhedsaftalen 

2015-2018 for Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Aftalen er på nuværende tidspunkt til 

godkendelse i Sundhedsstyrelsen. 

Med udgangspunkt i sundhedsaftalen skal kommuner, region og de alment praktiserende læger nå til 

enighed om en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ram-

me, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.  

De opgaver, som de alment praktiserende læger forpligtes til at udføre via sundhedsaftalen skal beskri-

ves i praksisplanen og følges op af underliggende aftaler, der indgås med de praktiserende læger. I de 

underliggende aftaler bliver ressourcer, økonomi og implementering aftalt. Der kan dog ikke laves 

lokale aftaler, der kolliderer med det, der er fastsat i overenskomsten. 

                                                           
1 Lovgrundlaget for Praksisplanudvalget er beskrevet i Sundhedsloven §204, stk. 2-4 og uddybet i ”Bekendtgørel-
se om praksisplanudvalg for almen praksis”. 
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Nedenstående figur viser hierarkiet mellem sundhedsaftalen, praksisplanen og de underliggende aftaler. 

 

 

 

Hvilke emner aftales i praksisplanen? 

Praksisplanen danner som nævnt den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til 

almen praksis. Praksisplanerne beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det 

øvrige sundhedsvæsen og overvejelser om kapacitet og fysisk placering af lægepraksis. Det vil sige, at 

relevante emner kan være: 

 Kapacitet og lægedækning 

 Decentrale løsninger for sygebesøg og samtaleterapi 

 Medicinhåndtering 

 Tilgængelighed 

 Henvisning til og anvendelse af forebyggelsestilbud 

 

En væsentlig del af arbejdet med praksisplanen er en mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaletera-

pi. De to områder ligger i den centrale overenskomst, indtil de lokale parter i praksisplanudvalget indgår 

aftale om, hvorledes sygebesøg og samtaleterapi skal håndteres lokalt (på regionsniveau). Når der er 

indgået aftale i alle regioner bortfalder bestemmelserne i den centrale overenskomst og økonomien 

flyttes ud lokalt. 

I det nuværende udkast til praksisplanen er der udover de ovenstående emner beskrevet indsatser i 

forhold til blandet andet Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), udvikling og udbredelse af telemedi-

cin og velfærdsteknologi, mennesker med sindslidelser, sundhedshuse og fasttilknyttede plejehjemslæ-

ger. 

Sundheds-
aftale 

•  Politisk aftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen 

•  Sætter rammerne for samarbejdet om sundhedspolitikken i regionen 

•  Forhandles af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) 

Praksisplan 

•  Udmønter sundhedsaftalen for så vidt angår samarbejdet med almen praksis 

•  Udarbejdes i samarbejde mellem Region Syddanmark, kommunerne i regionen og de  
alment praktiserende læger i Syddanmark 

•  Forhandles i Praksisplanudvalget (PPU) 

Underlig-
gende aftaler 

•  Et aftalekompleks med konkret udmøntning af praksisplanen 

•  Aftalekomplekset beståer af delaftaler indgået mellem minimum to af parterne:    
Region Syddanmark, de alment praktiserende læger og de syddanske kommuner 

•  Udgangspunkt for forhandlinger er PPU, men der kan også indgås bilaterale delaftaler 



3 
 

Når praksisplanen er indgået skal den underliggende aftale sikre den konkrete udmøntning af planen. Det er 

i den underliggende aftale, at implementering og ressourcer aftales helt konkret. Med indgåelse af den 

underliggende aftale får arbejdet i praksisplanudvalget dermed direkte betydning for hver enkelt kom-

munes drift af sundhedsområdet samt økonomien hertil. 

 

Økonomi forbundet med praksisplanen 

Når der er indgået en praksisplan, og en underliggende aftale for sygebesøg og samtaleterapi, i alle fem 

regioner, overføres cirka 210 millioner kroner fra den centrale overenskomst til lokal udmøntning 

gennem de fem praksisplaner. Herudover tilføres der yderligere 200 millioner i overenskomstperioden 

– 100 millioner kr. fra kommunerne og 100 millioner kr. fra regionerne.  

Samlet set vil der således være cirka 410 mio. kr. til decentral udmøntning af praksisplanudvalgene i 

overenskomstperioden i de fem regioner, når alle aftaler er underskrevet. Den endelige økonomimodel 

af fordeling af de 410 mio. kr. er endnu ikke endeligt godkendt. 

 

Embedsmandsudvalg 

Der er nedsat et embedsmandsudvalg, der laver det indledende arbejde med praksisplanen, før planen 

drøftes og godkendes i Praksisplanudvalget. I embedsmandsudvalget deltager PLO, regionen og kom-

munale repræsentanter (Arne Nicolaisen, Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune, Det 

fælleskommunale Sundhedssekretariat og KKR-Syddanmark). 

Der forventes ligeledes at blive nedsat en embedsmandsgruppe til forhandlingerne af den underliggende 

aftale. Oplægget er, at der deltager to kommunale repræsentanter her, men de er endnu ikke udpeget. 
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Indledning

Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og 
Frederiksberg kommuner ansvaret for at godkende og føre tilsyn med 
sociale tilbud for udsatte børn og voksne i Danmark. Opgaven løses i 
henhold til Lov nr. 608 af 12. juni 2013, og omfatter de sociale tilbud 
(herunder plejefamilier), som er anført i lovens § 4. Lov om Socialtilsyn 
skal ses i sammenhæng med lov om Social Service og med lov om admin-
istration og retssikkerhed på det sociale område.

De fem tilsynskommuner har udarbejdet en fælles tilsynspolitik for at 
sikre fælles rammer for tilsynsopgaven, sikre en ensartet kvalitet og for at 
underbygge et respektfuldt og anerkendende samarbejde og god kommu-
nikation med kommuner, regioner, tilbud og andre interessenter. 
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Lov om socialtilsyn

Myndighed

Lov om Socialtilsyn er opfølgningen på en politisk aftale, Aftale om Et Nyt 
Socialtilsyn fra 25. oktober 2012, indgået af samtlige partier i Folketinget. 
Med aftalen og den efterfølgende lovgivning, flyttes ansvaret for at god-
kende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og 
voksne, fra alle 98 kommuner og fem regioner, til fem tilsynskommuner. 
De fem socialtilsyn skal således fra 1. januar 2014 godkende og føre tilsyn 
med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud for 
samfundets mest udsatte borgere. 

Formål

Formålet med loven er, at ”bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, 
der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud 
efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, 
ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at god-
kende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene”.  

Godkendelse og tilsyn

Med Lov om Socialtilsyn får de fem socialtilsyn bl.a. kompetence til at 
godkende sociale tilbud som generelt egnede og til at føre driftsorient-
eret tilsyn med sociale tilbud. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet 
vurdering af tilbuddenes kvalitet.
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Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Lov om socialtilsyn fastslår, at det driftsorienterede tilsyn skal varetages 
gennem både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Således vil de plejefamilier,  
sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud, modtage både anme-
ldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra de fem socialtilsyn.  

Økonomisk tilsyn

De fem socialtilsyn skal godkende budgetter for private og offentlige sociale 
døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud. Formålet med dette er at 
sikre, at tilbuddene er økonomisk bæredygtige og at midlerne anvendes 
efter hensigten.  

Årsrapporter 

Alle sociale tilbud og de fem socialtilsyn skal hvert år udarbejde en årsrap-
port. De sociale tilbud skal udarbejde en årsrapport om tilbuddets virk-
somhed, mens socialtilsynene skal udarbejde en rapport om tilbuddenes 
kvalitet. 

Whistleblowerordning
Socialtilsynene skal etablere en whistleblowerordning, således at et tilbuds 
personale, beboere eller pårørende også kan henvende sig anonymt om 
bekymrende forhold.
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Dialog og samarbejde

En forudsætning for et succesfuldt socialtilsyn er et konstruktivt samar-
bejde mellem kommuner, regioner, private tilbud og de fem socialtilsyn. 
Samarbejdet sikres med følgende tiltag:

De fem socialtilsyn udøver deres virksomhed dialogbaseret og med størst 
mulig transparens. Det betyder, at socialtilsynene forpligter sig til at drøfte 
den konkrete tilsynssag med tilbud og driftsherre, herunder redegøre fyld-
estgørende for trufne afgørelser, f.eks. påbud og skærpet tilsyn. Ligeledes 
forpligter socialtilsynene sig til at indgå i en dialog med tilbud om årsrap-
porterne og pege på udviklingsmuligheder, som har relevans for tilsynsop-
gaven.

De 5 socialtilsyn har desuden en forpligtelse til at sikre et højt information-
sniveau om tilsynsopgaven. Dette sikres primært med et højt information-
sniveau på hjemmesider m.m., men det kan også suppleres med løbende 
informationsarrangementer, hvor tilbud, driftsherrer og evt. andre inter-
essenter får mulighed for at møde op og stille spørgsmål til eksempelvis 
tilsynsopgaven, kvalitetstemaerne og tilsynsenhedernes forretningsgange.

De fem socialtilsyn sikrer, at årsrapporten bliver gjort til genstand for dialog 
jævnfør rammeaftalen på det sociale område. 
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Det gode tilsyn

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker de fem tilsynskommuner at 
bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område 
generelt, til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.  
Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, hvor tilbud-
denes kvalitet vurderes inden for følgende syv temaer: 

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

De syv temaer fastlægger væsentlige dimensioner af den kvalitet, som skal 
være til stede i tilbuddet. Det gode tilsyn tager afsæt i kvalitetsmodellens 
temaer, kriterier og indikatorer. Socialtilsynene vil altid udføre en konkret 
og individuel vurdering af behovet for tilsyn, herunder antallet og omfanget 
af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Dog vil socialtilsynene mindst 
én gang årligt udføre et driftsorienteret tilsynsbesøg for alle plejefamilier, 
sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud, baseret på kvalitets-
modellen. 
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De fem tilsynskommuner vil sikre, at tilsynet med de sociale tilbud i højere 
grad end tidligere bliver varetaget systematisk, ensartet, uvildigt og faglig 
kompetent. Dette vil bl.a. ske ved, at:

• Socialtilsynene vil følge Socialstyrelsens kvalitetsmodel, 
 manualer og redskaber

• Socialtilsynene vil løbende indgå i dialog med hinanden og 
 Socialstyrelsen, med henblik på at kvalitetssikre praksis

• Socialtilsynene vil sikre, at medarbejderne har den fornødne   
 faglige professionalisme og systematik, således at socialtilsynene  
 kan kontrollere og bidrage til at udvikle de sociale tilbud

De fem tilsynskommuner vil udfordre tilbuddene på deres pædagogiske 
tilgang, behandling af borgerne og styringsmæssige forhold. Dette vil bl.a. 
ske ved, at:

• Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud har de nødvendige   
 kompetencer til at hjælpe de udsatte børn, unge og voksne

• Socialtilsynet vil påse, at de sociale tilbud anvender en relevant   
 pædagogik til formålet

• Socialtilsynet vil påse, at de sociale tilbud kræver en betaling,   
 som står i et rimeligt forhold til den indsats, der leveres
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De fem tilsynskommuner vil basere tilsynet på tre overordnede principper:

•  Kontrol: Socialtilsynene vil påse, at forudsætningerne for den   
 givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende   
 lovgivning overholdes

• Kvalitet: Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis   
 tilbyder en ydelse med et nødvendigt kvalitativt indhold 

• Udvikling: Socialtilsynene vil pege på udviklingsmuligheder, så   
 rammer og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i overens  
 stemmelse med borgernes behov

Socialtilsynene vil inddrage godkendelsen for de plejefamilier, sociale døgn-
tilbud og ambulante stofmisbrugstilbud, der ikke opfylder betingelserne for 
godkendelse. 
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Økonomi og takster

Driften af de fem socialtilsyn finansieres af kommuner og regioner, således 
at opgaven er udgiftsneutral for tilsynskommunerne. Tilsynet med pleje-
familieområdet finansieres efter objektive kriterier i hver kommune, baseret 
på antallet af 0-17 årige i hver kommune. Tilsynet med sociale døgntilbud 
og ambulante stofmisbrugstilbud finansieres ved omkostningsbaserede tak-
ster, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter 
tilbuddets størrelse. De udgifter som tilsynskommuner har afholdt i 2013 
vedr. etablering af socialtilsynene, indregnes i den objektive finansiering i 
2014 og 2015. De fem tilsynskommuner har kompetencen til at fastlægge 
taksterne for socialtilsynenes virksomhed. 

De fem tilsynskommuner har valgt at dimensionere socialtilsynene ud 
fra de principper og forudsætninger der ligger til grund for de afsluttede 
økonomiforhandlinger mellem Social- og Integrationsministeriet, Danske 
Regioner og KL, og som regioner og kommuner er kompenseret i henhold 
til. Formålet med dette er at sikre, at kommuner og regioner så vidt muligt 
er kompenseret for udgifterne til tilsyn. 
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Socialtilsyn Nord

Hjørring Kommune

www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Socialtilsyn Midt

Silkeborg Kommune

www.socialtilsynmidt.dk

Socialtilsyn Syd

Faaborg-Midtfyn Kommune

www.socialtilsynsyd.dk

Socialtilsyn Øst

Holbæk Kommune

www.socialtilsynost.dk

Socialtilsyn Hovedstaden 

Frederiksberg Kommune

www.frederiksberg.dk/socialtilsyn
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Dialog og samarbejde har været nøgleord i intentionerne bag Lov om Socialtilsyn, og i Socialtilsyn 
Syd ønsker vi, at god kommunikation er en integreret del af vores opgaveløsning og et kendetegn 
for relationen til vores væsentligste interessenter. 
 
 

1. Formål 
 
Denne kommunikationsstrategi har til formål at sikre en dialogbaseret tilgang og en transparens i 
opgaveløsningen i Socialtilsyn Syd.  
 
Socialtilsyn Syd er en ny aktør i det kommunale landskab og vi ønsker: 
  

 at leve op til de krav om kommunikation, dialog og samarbejde mellem kommuner, 
regioner, private tilbud og socialtilsyn, der er beskrevet i både Lov om Socialtilsyn og 
tilsynspolitikken  

 at sikre en løbende dialog med vores kunder og samarbejdspartnere, der skaber tydelighed 
i vores virke, og som sikrer, at alle parter kender deres respektive roller og ansvar i forhold 
til Lov om Socialtilsyn 

 at skabe en stærk tilsynskultur, hvor vi med dialogen i centrum er medspillere i forhold til at 
fremme kvaliteten af de sociale tilbud, så vi i samarbejde efterlever lovens intentioner om 
øget kvalitet på området 

 sammen med de øvrige fire socialtilsyn at skabe et fælles fundament i den måde, vi udlever 
myndighedsrollen. 
 

 

2. Væsentlige interessenter 
 
Et godt og givtigt samarbejde mellem Socialtilsyn Syd og vores interessenter er en forudsætning 
for vores succes. Denne kommunikationsstrategi definerer, hvordan vi skaber rammerne for den 
ønskede dialog og det ønskede samarbejde, og hvordan tilsynsopgaven gennemføres og udvikles 
i dialog med vores interessenter: 
 
Tilbud og plejefamilier 
Det er de sociale tilbud og plejefamilierne det hele handler om. Det er her vi skal lykkes. Derfor er 
det væsentligt, at tilbuddene og plejefamilierne er helt klar over, hvad det kræver at få en 
godkendelse og hvad det kræver at leve op til den – og for eventuelt at få den tilpasset i forhold til 
en ønsket udvikling. Både tilbud og plejefamilier skal kende Socialtilsyn Syds rolle – og ikke mindst 
vide, hvordan vores rolle spiller sammen med det personrettede tilsyn, som kommunerne udfører. 
De skal kort sagt vide, hvem vi er, når vi kommer, hvorfor vi kommer og hvad de kan forvente af 
vores besøg. Det samme gør sig gældende for de respektive interesseorganisationer, som 
repræsenterer tilbuddene og plejefamilierne. 
 
Kommuner og region 
Socialtilsyn Syd er myndighed på socialtilsynsområdet for alle syddanske kommuner (undtagen 
Faaborg-Midtfyn Kommune), Region Syddanmark og Frederiksberg Kommune. Det er afgørende 
at have et respektfuldt og anerkendende samarbejde og en god kommunikation mellem parterne, 
som giver klarhed over både socialtilsynets rolle og ansvar og kommunernes og regionens roller 
og ansvar som henholdsvis myndighedsområde, driftsherre og anbringende/visiterende enhed.  
 
Samarbejdet udvikles i en løbende dialog med den enkelte kommune, regionen og KKR. 
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Anbringende/visiterende kommuner 
Lov om Socialtilsyn forudsætter samarbejde mellem det personrettede og det driftsorienterede 
tilsyn. Samarbejdet og dialogen skal sikre, at kommunerne er opdaterede om socialtilsynets virke 
samt at kommunerne til enhver tid leverer de oplysninger, som socialtilsynet har brug for.  
 
Driftsherrer 
Driftsherren har ansvaret for kvaliteten i det enkelte tilbud. Det gælder uanset om der er tale om en 
privat, kommunal eller regional enhed. Som driftsherre har man en oplysningspligt, som er 
defineret i loven og bl.a. omfatter: tilbuddets årsrapport, regnskaber, nøgletal, handleplaner samt 
en løbende dialog med socialtilsynet. Gennem et godt samarbejde med driftsherrerne skal 
Socialtilsyn Syd være med til at skabe det bedst mulige grundlag for at styrke kvaliteten på 
området. 
 
Medarbejdere  
Medarbejderne er helt afgørende for, at vi i Socialtilsyn Syd lykkes med at leve lovens intentioner 
ud i virkeligheden. Vi skal sammen skabe en ny tilsynsprofession, hvor vi med tydelighed og høj 
faglighed understøtter det kvalitetsløft, der skal ske på området. 
 
Medarbejderne skal via deres udførelse af tilsynsopgaven være med til at realisere formålene med 
tilsynsreformen. Det kræver, at medarbejderne er helt afklarede med opgaven, og hver især 
bidrager til at skabe en stærk tilsynskultur, der sikrer, at socialtilsynet fungerer efter hensigten. Den 
interne dialog i Socialtilsyn Syd skal skabe sammenhængskraft og understøtte konsulenterne i 
denne opgave.  
 
De øvrige tilsynskommuner 
De fem socialtilsyn har et tæt samarbejde, som sikrer, at den lokale oversættelse af det fælles 
grundlag resulterer i en fælles praksis, der lever op til lovens intentioner. 
 
Socialministeriet og Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen og Socialministeriet følger udviklingen på området. Vi vil sikre, at begge parter har 
mulighed for at følge udviklingen i Socialtilsyn Syd.   
 
 

3. Dialog og samarbejde 
 
De ønskede mål med denne kommunikationsstrategi skal realiseres ved at have fokus på de 
væsentligste interessenter, skabe mulighed for dialog og tage initiativer, der fremmer et godt 
samarbejde: 
 
3.1 Det gode tilsyn 
Tilsynsopgaven er det helt centrale omdrejningspunkt for den dialog socialtilsynet har med de 
væsentligste interessenter. Der er en række faser i det driftsorienterede tilsyn, som medfører 
samarbejde og dialog mellem Socialtilsyn Syd og henholdsvis tilbuddene og de anbringende og 
visiterende kommuner.  

 
For at leve op til lovens intentioner er det vigtigt, at vi har en dialogbaseret tilgang til 
tilsynsopgaven, og at vi skaber størst mulig transparens i vores opgaveløsning. Vi vil med andre 
ord efterleve Faaborg-Midtfyn Kommunes værdi om, at dialog er en forudsætning for, at vi lykkes i 
vores praktiske opgaveløsning i tilsynsopgaven. 
 
At være dialogbaseret i vores tilsynsarbejde betyder, at vi møder medarbejdere, ledere, borgere og 
pårørende med en respektfuld tilgang, når vi er på tilsynsbesøg. Vi er meget klare i vores 
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budskaber, så plejefamilierne og lederne i tilbuddene er helt klare over vores forventninger til dem. 
Vores tilsynsbesøg foregår i god ro og orden med størst muligt hensyn til borgerne, og det betyder 
blandt andet, at vi respekterer, at det kan være problematisk for nogle borgere at tale med os, når 
vi kommer på uanmeldt tilsyn.  
 
Samarbejdet med kommunerne, regionen og private driftsherrer foregår ligeledes i en gensidig 
dialog, hvor Socialtilsyn Syd i forbindelse med de enkelte tilsynsbesøg på institutioner og hos 
plejefamilier ikke blot kommer for at kontrollere og føre tilsyn, men også indgår i en dialog om, 
hvordan tilbuddet kan udvikle sin måde at løse opgaven på. Socialtilsynet vil med sine 
tilsynsrapporter og den særlige bedømmelsessystematik pege på et tilbuds udviklingsområde, og 
ledsage tilsynsrapporten med sparring og viden om, hvad andre tilbud på området gør. 
 
Særligt i skærpede situationer efterlever vi disse intentioner: 
 

 Vi tager kontakt til anbringende kommuner, hvis vi oplever bekymrende forhold for deres 
borgere med ophold i de tilbud, vi fører tilsyn med, og vi sikrer, at tilbuddet er orienteret om, 
at anbringende kommuner får besked om konkrete forhold samt begrundelsen for denne 
kontakt. 

 

 Når vi iværksætter et skærpet tilsyn eller meddeler et påbud gør vi meget tydeligt rede for 
den trufne afgørelse og sikrer, at tilbuddet/plejefamilien helt præcis ved, hvad der skal 
arbejdes med. I forbindelse med høring om skærpet tilsyn er vi i dialog med tilbud og 
driftsherre – med mindre en afgørelse træffes på baggrund af pludselig opstået viden om 
f.eks. strafbare forhold. Vi er bevidste om, at afgørelser om påbud og skærpet tilsyn kan 
have stor betydning for tilbuddenes mulighed for at sælge pladser, og vi vil invitere til dialog 
og samarbejde, og være meget konkrete i de krav, der stilles for at undgå et eventuelt 
påbud eller skærpet tilsyn for at give tilbuddet mulighed for at agere på dette.  

 

 Forud for en afgørelse om ophør af en godkendelse har der været en forhandling og dialog 
mellem Socialtilsyn Syd, tilbuddet og driftsherren om baggrunden for overvejelserne om 
ophør af godkendelsen, og tilbuddet har haft mulighed for at rette op på forhold, der ligger 
til grund herfor. Godkendelsen kan dog altid fjernes omgående, f.eks. som følge af 
overgreb.  

 
3.2 Årligt møde med kommuner og region 
Hvert år holdes et samarbejdsmøde med den enkelte kommune og regionen om, hvordan 
samarbejdet er forløbet i det år, som er gået. Formålet med mødet er dels at evaluere samarbejdet 
i det forgangne år, men også at afstemme forventninger til det kommende års samarbejde; om der 
skal justeres på noget i samarbejdet, om kommunen, regionen eller socialtilsynet har forslag til 
ændringer.  
 
Deltagere til det individuelle møde med kommunerne og Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn 
Syd er fagchefen, evt. institutionsledere og direktører eller øvrige, som kommunen eller regionen 
måtte finde relevant. Næste møde afholdes i 2015. 
 
3.3 Årsrapporten – og den følgende dialog med KKR 
Socialtilsyn Syd udarbejder hvert år en årsrapport om kvaliteten i tilbuddene. Konklusionerne fra 
rapporten indgår i drøftelser om rammeaftalen på det sociale område, hvorfor rapporten hvert år 
fremlægges til drøftelse i KKR.  
 
3.4 Dialogmøder med relevante interesseorganisationer og driftsherrer 



Socialtilsyn Syd 
September 2014 
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Socialtilsyn Syd ønsker at skabe klar forventningsafstemning om vores rolle og ansvar, og inviterer 
en gang om året de regionale repræsentanter fra relevante interesseorganisationer og driftsherrer 
til et dialogmøde for at fortælle om socialtilsynets opgaver og have en dialog om socialtilsynets 
virke.  

 
3.5 Hjemmeside og informationsbreve 
Socialtilsyn Syd vil løbende udbygge sin hjemmeside med information til både driftsherrer, borgere 
og pårørende om Socialtilsynets opgaver. Det vil ske gennem opbygning af relevant information og 
henvisninger til relevante links (fx til Socialstyrelsens hjemmeside, vejledninger og tilbudsportalen), 
og dels ved annoncering af de arrangementer som socialtilsynet afholder. For at skabe 
opmærksomhed om ændringer eller nye tiltag udsendes informationsbreve til både tilbud og 
plejefamilier.  
 
3.8 Interne kommunikationskanaler 
Den interne kommunikation er vigtig, når vi skal skabe forudsætninger for at lykkes med vores 
målsætninger i Socialtilsyn Syd. Der skal være fokus på den daglige dialog mellem medarbejdere 
og mellem ledere og medarbejdere på en arbejdsplads, der er delt på to geografiske lokaliteter. En 
ny kultur skal skabes og dialogen skal være et helt centralt element, som vi vil give særlig fokus.  
 
 

4. Håndtering af kritiske sager  
 
I Socialtilsyn Syd har vi stor fokus på, at det gode tilsyn og det gode samarbejde med kommuner, 
region og private driftsherrer vil styrke kvaliteten inden for de sociale tilbud og dermed minimere 
antallet af potentielle kritiske sager. Men de vil opstå og derfor er det vigtigt, at vi som socialtilsyn, 
driftsherrer og anbringende/visiterende myndigheder både hver for sig og i samarbejde har en 
professionel håndtering af kritiske sager i pressen. 
 
 

5. Whistleblower-ordningen 
 
Alle kan trygt og anonymt kan henvende sig, hvis man er bekymret over forhold i en af de 
institutioner eller plejefamilier, som vi fører tilsyn med. Det er en del af tilsynsopgaven at udbrede 
kendskabet til whistleblowerordningen blandt både tilbud og plejefamilier – og blandt de berørte 
borgere og deres familier.  
 
 

6. Det gode sprog 
 
Vi er bevidste om, at sprog skaber virkelighed, og at det sprog vi bruger i dialogen med vores 
omverden og i vores informationsmaterialer har indflydelse på, hvordan vi bliver opfattet. Den 
dialog vi har med vores omverden tager udgangspunkt i vores ønske om at skabe tydelighed og 
respekt om vores virke. I vores kommunikation efterlever vi desuden Faaborg-Midtfyn Kommunes 
kommunikationspolitik. 
 
 

7. Evaluering 
 
Kommunikationsstrategien er gældende for 2014 og 2015 – og den evalueres senest ultimo 2015. 



2.4 Rammeaftale for væksthusene efter 2015



København, den 

Udkast til rammeaftale for væksthusene (version 1)

Mellem 
Erhvervs- og vækstministeriet 
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

og 

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

I det følgende benævnt ”parterne”.

Baggrund 
Væksthusene blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og 
Økonomi- og erhvervsministeriet fra 2006. Kommunerne overtog fra 2007 
ansvaret for erhvervsservice som led i kommunalreformen, men ministeriet 
har i en overgangsperiode fra 2007–2010 styret midlerne til erhvervsservice. 
Fra 2011 overtog kommunerne styring og finansiering af væksthusene med 
en kompensering via regulering af bloktilskuddet.

Den nuværende rammeaftale for væksthusene, indgået mellem regeringen 
og KL d. 15/6 2009, udløber i 2015. 

Parterne har i forbindelse med ØK15 aftalt at indgå en ny rammeaftale om 
væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende 
erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst i Danmark.
Formål

Formål

Væksthusene spiller en central rolle i regeringens vækststrategi.  

Styrende principper for væksthusene

KL og EVM er ligeledes enige om, at EVM fortsat stiller fælles systemer til 
rådighed (fx CRM, hjemmeside, intranet og brugerevaluering), mindst 2 



gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder, samt 
løbende har dialog med væksthusene og repræsentanter for de private 
rådgivere om udviklingen på rådgivermarkedet.

Samarbejdet mellem KL og EVM
På den baggrund er KL og EVM enige om at indføre følgende aftalesystem:

 KL og regeringen ved EVM indgår hvert år i oktober/november en 
aftale om fælles mål for væksthusene det kommende år med fokus 
på aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i 
vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan 
understøtte væksthusenes mål. 

 De enkelte KKR indgår hvert år i december aftaler om det 
kommende år med væksthusene med udgangspunkt i den nationale 
aftale. 

 Hvert år i januar mødes parterne for at vurdere, om målene for de 5 
væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale.

 KL og EVM mødes hvert år i maj for at gøre status for væksthusene 
og kommunernes finansiering, og for at drøfte væksthusenes strategi 
og samspil med nationale initiativer og private rådgivere.

  
Økonomi
Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af 
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne 
skal bruges til væksthusene. Retningslinjerne for administration af aftale-
systemet, herunder adgangen til fælles systemer, aftales mellem KL og 
EVM inden udgangen af 2009. 

Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i 
forbindelse med det årlige møde mellem KL og EVM, og finansieringen for 
det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL

Evaluering
EVMs løbende opgørelser af målopfyldelse og statistikker for kunderne 
suppleres hvert tredje år med en ekstern evaluering, næste gang i 2012.

Denne aftale tages op til fornyet drøftelse i 2015.

2/2
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NOTAT

Notat til KKR - Væksthusene - baggrundsnotat til 
KKR

Kommunerne overtog fra 2007 ansvaret for erhvervsservice som led i 
kommunalreformen. Kommunerne stiftede i den forbindelse væksthusene 
på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet 
fra 2006. 

Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, der 
er stiftet af kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem 
til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, men pr. 1/1 2011 overgik 
finansiering og styring til kommunerne. 

Opgaver 
Væksthusene har følgende opgaver:
• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge 

deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal 
henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere 
vækstpotentialet. 

• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, 
hvor væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i 
udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos 
virksomhederne. 

• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for 
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten 
eller EU.

De indgår i det generelle erhvervsfremmesystem, jf. figur 1 nedenfor. 
Systemet fungerer overordnet ved at virksomheder visiteres fra bl.a. den 
lokale erhvervsservice til væksthuset, såfremt virksomheden vurderes at 
have et vækstpotentiale. Væksthuset kan så efter end kortlægning og 
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vejledning henvise til privat rådgivning, relevante programmer eller andre 
erhvervsfremmetilbud eller vidensinstitutioner. I modellen er indbygget et 
no wrong door-princip, hvor virksomhederne henvises til rette aktør og rette 
vejledning, uanset hvor de starter. I modellen ligger desuden et princip om 
cirkularitet, dvs. at der skal være tilbud til virksomhederne, som de kan 
benytte i takt med at de vokser og får behov for nye typer vejledning.

Figur 1: Den generelle erhvervsfremmemodel

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder 
regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks 
Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører. 
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private 
aktører. 

Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af 
kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens 
knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler 
specifikke regionale behov og prioriteringer.

Evalueringen af væksthusene i 2013 peger imidlertid på, at der især i 
forhold til varetagelse af knudepunktsfunktionen er meget store regionale 
udsving i den del af ydelsen, der angår kompetenceudvikling af den lokale 
erhvervsservice. Dette understøttes af en efterfølgende kortlægning 
foretaget af Pluss i 2014. 
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Figur 2: Finansiering af kompetenceudvikling fordelt på væksthuse. Kilde: Pluss 2014

Væksthusenes økonomi
Væksthusenes samlede indtægter i 2012 (opgjort i forbindelse med 
evaluering 2013) udgjorde jf. figur 3 nedenfor 326,8 mio. kr. (excl. 
egenfinansiering fra virksomheder). Heraf kom 94,9 mio. kr. fra det 
kommunale basistilskud (PL-reguleres), mens resten var program- og 
projektfinansiering fra stat, region og kommuner (incl. medfinansiering fra 
EU). Det samlede personaleforbrug var i 2012 på 201 årsværk. 
 

Figur 3: Væksthusenes økonomi 2012

Væksthusenes kundegrundlag
Antallet af nyetablerede virksomheder er i moderat vækst i alle regioner 
efter et markant dyk som følge af finanskrisen i 2008, jf. figur 3 nedenfor. 
Den store underskov af små og mellemstore virksomheder bidrager mere til 
den samlede værditilvækst end i de fleste andre lande. Det er i den 
sammenhæng væsentligt, at der er et offentligt erhvervsfremmesystem, der 
har tilbud og services, som bidrager til at virksomheder formår at overleve 
og ikke mindst skabe værdi og beskæftigelse. 
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Figur 4: Nyregistreringer pr. 2. kvartal 2014, kilde: Erhvervsstyrelsen

Opgørelser over nyregistreringer fordelt på de fire største brancher på 
landsplan viser, at væksten i antal virksomheder er inden for vidensservice, 
mens der for engros- og detailhandel, bygge og anlæg samt industri er en 
nedadgående tendens, jf. figur 5. 

Figur 5: Nyregistreringer i de 4 største brancher, kilde: Erhvervsstyrelsen

Organisering og styring
KL og regeringen indgår i forbindelse med økonomiaftalen en årlig aftale 
for væksthusene. Aftalen indeholder nationale mål for aktivitetsniveau, 
resultater, kundetilfredshed, kvalitet og effekt af indsatserne i det 
kommende år.  Herefter indgår væksthusene resultatkontrakter med de 
respektive KKR, der indeholder de regionale mål for indsatsen. Endeligt 
kan væksthusene indgå lokale samarbejdsaftaler med kommuner og udvalgte 
samarbejdspartnere. Styringskæden illustreres af figur 6 nedenfor.
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Figur 6: Styringskæde for væksthusene

Erhvervsstyrelsens resultatmåling fra 2013 viser, at væksthusene til sammen 
gennemførte over 2.000 vækstkortlægninger for vækstiværksættere og –
virksomheder. Yderligere 3.500 virksomheder deltog i konferencer, 
workshops etc. Væksthusenes kunder havde i gennemsnit højere vækst i 
beskæftigelsen (4,8 pct. point), omsætningen (5,0 pct. point) og eksporten 
(2,6 pct. point) end kontrolgruppen af virksomheder.

Bag gennemsnitstallene ligger markante regionale forskelle, jf. figur 7-9 
nedenfor.

Figur 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med 

kontrolgruppe
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Figur 8: Vækst i omsætning i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med 

kontrolgruppe

Figur 9: Vækst i eksport i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med kontrolgruppe

Kommunernes tilfredshed med væksthusene 
Analysen De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014, 
foretaget for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at der er en 
overvejende tilfredshed fra kommunernes side med væksthusenes 
programmer og projekter, faglige forudsætninger og kvalifikationer. 
Tilfredsheden er lidt lavere, når det kommer til den gensidige 
henvisningspraksis, jf. figur 10 nedenfor.
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Figur 10: Kommunernes vurdering af sammenhængen til væksthusenes ydelser. Kilde: De 

kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014
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KKR 
SYDDANMARK 

NOTAT

Notat om tværkommunalt samarbejde på 
beskæftigelsesområdet

1. Kort beskrivelse af udfordringer og muligheder
Arbejdsmarkedet er vævet tæt sammen og virker på tværs af 
kommunegrænserne. Arbejdstagere er ikke begrænset til at søge job i sit 
eget lokalområde, lige som erhvervsvirksomheder og offentlig 
arbejdspladser ikke er begrænset af det lokale udbud af arbejdskraft. For de 
fleste erhvervsaktive i Danmark er der dermed nærhed til en bred vifte af 
jobmuligheder. Det er et væsentligt udgangspunkt for det syddanske 
arbejdsmarked. 

På trods af den tætte sammenvævede struktur, er Syddanmark præget af en 
række forskelle såvel lokalt som subregionalt. Samtidig har regionen tydelige 
fælles udfordringer nemlig faldende beskæftigelse, mangel på kvalificeret 
arbejdskraft og manglende sammenhæng mellem økonomisk vækst og 
jobvækst. Dette er udfordringer, der samtidig skaber behov for styrkede og 
koordinerede indsatser på tværs af arbejdsmarkedsområderne.

Beskæftigelsesreformen har blandt andet til formål at styrke samarbejdet på 
tværs af kommunegrænserne, dels via en forpligtelse til at drøfte konkrete 
samarbejder, dels ved at iværksætte relevante samarbejder.

Nærværende notat beskriver de nye opgaver der ligger hos såvel RAR som 
KKR, og giver et bud på en administrativ organisering, der kan understøtte 
dette arbejde.

2. Nye opgaver for KKR og RAR
Opgaver hos KKR
Beskæftigelsesreformen forpligter kommunerne til at drøfte 
tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Fokus er 
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at understøtte samarbejdet og koordineringen af indsatsen på tværs af 
kommunerne frem for den nuværende model med kontrol og opfølgning på 
indsats og resultater. 

KKR`s rolle er politisk, strategisk og koordinerende med fokus på at:

1. Udpege fokusområder for det tværkommunale samarbejde i KKR.
2. Sikre et politisk grundlag for de kommunale medlemmer af RAR`s 

arbejde og holde løbende dialog mellem de udpegede og KKR.
3. Sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og parterne i RAR.
4. 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.

Det er vigtigt, at KKR og kommunerne fra start sætter en offensiv 
tværkommunal dagsorden. Det er her kommunerne kan præge 
beskæftigelsesindsatsen og medvirke til at binde beskæftigelsesområdet 
sammen med uddannelses-, erhvervs- og vækstpolitikkerne, samt sikre den 
tværgående indsats til gavn for borgerne og virksomhederne.

Opgaver hos RAR.
KKR`s opgaver skal ses i lyset af de nye RAR`s opgaver. De nye RAR får 
en rådgivende opgave i forhold til kommunerne og skal sikre tværgående 
koordinering og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af 
kommuner og mellem kommuner og A-kasser herunder med eksempelvis 
uddannelsesinstitutioner og Vækstforum. Det betyder, at dagsordenen i 
forhold til koordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og 
KKR, og at blandt andet Vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges 
i beskæftigelsesindsatsen. 

RAR får blandt andet følgende opgaver:

 Indgå i et samspil med kommunerne og understøtter 
beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Det indebærer, at 
rådet skal understøtte en effektiv og sammenhængende 
beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og 
arbejdsløshedskasser.

 Rådgive og gå i dialog med kommunerne om udvikling af 
beskæftigelsesindsatsen. Det indebærer, at rådet skal understøtte og 
rådgive kommuner og arbejdsløshedskasser i forbindelse med 
udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Rådet orienteres om de 
kommunale beskæftigelsesplaner og kan henvende sig til 
kommunerne med bemærkninger hertil. 
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 Samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med 
arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og 
Vækstforum samt koordinerer uddannelses- og 
erhvervsvejledningen. Det indebærer, at rådet skal indgå i en 
koordination af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet 
via et samarbejde med VEU-centrene og regionen/Vækstforum. 
Rådet koordinerer endvidere uddannelses- og erhvervsvejledningen.

 Koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder 
med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed. Det 
indebærer, at rådet skal understøtte, at kommunerne samarbejder i 
forhold til virksomhedsindsatsen, og at kommunerne i 
beskæftigelsesindsatsen har fokus på områder med mangel på 
arbejdskraft og på områder med høj ledighed.

 Godkende den regionale positivliste for den regionale 
uddannelsespulje. Det indebærer, at rådet drøfter og godkender 
positivlisten for den regionale uddannelsespulje.

 Opgaver af mere forvaltningsmæssig karakter:
o Underretning om varsling ved større afskedigelser
o Dispensationer ved løntilskud, virksomhedspraktik og 

nytteindsats
o Godkender arbejdsfordelinger
o Udtaler sig i sager om opholdstilladelser 
o Udtaler sig i sager om pladser til samfundstjeneste

3. Fokusområder for det tværkommunale samarbejde
De skitserede opgaver som fremadrettet skal varetages i KKR, kræver en 
tydelig struktur for konkrete handlinger på selve KKR møderne. 

Der kan eksempelvis fastlægges halvårlige drøftelser med fokus på:

• Udfordringerne på arbejdsmarkedet inden for regionen. Afsæt i de 
udfordringer, som findes via RAR. På baggrund af drøftelsen 
udpeger KKR særlige opmærksomhedspunkter for tværkommunalt 
samarbejde.

• Hvordan kommunerne kan samarbejde omkring service til 
virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den lokale 
erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.

• Indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkommuner kan have 
svært ved at løfte området alene. Hensigten er blandt andet at undgå 
mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som begrænser 
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 
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ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Det kan foregå inden for 
mindre geografiske områder. Drøftelserne i KKR skal dog understøtte, at 
alle kommuner har mulighed for at indgå i relevante samarbejder.

Fokusområder
KKR kan fastlægge fokusområder for kommunernes ønsker til arbejdet i 
RAR. Fokusområder, som de kommunale repræsentanter kan bruge til at 
fremme den kommunale dagorden i RAR.

Det er således væsentligt at KKR drøfter tværgående udfordringer og 
samarbejder, hvorved de kommunale repræsentanter i RAR har et tydeligt 
ståsted og mandat i forhold til drøftelser i RAR.

Et overordnet fokusområde kunne være vækst og arbejdspladser. Herunder 
emner som:

 Understøtte uddannelsesmuligheder i regionen.
 Understøtte opkvalificering af arbejdsmarked og sikring af 

kompetent arbejdsstyrke. Generel virksomhedsservice – 
opkvalificering, sygefravær, jobrotation og fastholdelse.

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

 Arbejdsstyrke og mobilitet – understøtte vilkår for mobilitet. Fokus 
på at understøtte virksomhedernes rekruttering af ordinært 
arbejdskraft.

Arbejde med fokusområderne vil naturligvis være præget af de væsentlige 
forskelle og fællesnævnere, der præger det syddanske arbejdsmarked. Der er 
derfor behov for at opnå et billede af disse forskelle og fællesnævnere, 
forud for at sikre en kvalificeret tværkommunal indsats.

Der er ligeledes behov for at få detailbeskrevet fokusområderne i forhold til 
hvilken betydning et fokusområde har for samarbejdet i RAR og på tværs af 
kommunerne.

4. Administrativ organisering
De nye opgaver der er givet RAR og KKR, medfører behov for en 
strategisk administrativ organisering, der er tværkommunalt sammensat. 
Organiseringen skal styrke de politiske drøftelser mellem kommuner, på 
KKR møderne samt understøtte de kommunale medlemmer i de to RAR.

Den administrative organisering skal håndtere følgende:
• Interessevaretagelse
• Arbejdsmarkedsvaretagelse
• Koordinering til KKR og mellem kommuner



5

• Beredskab der kan støtte op mod ex. udtalelser i RAR fra øvrige og sikre 
viden om lokale kommunale forhold

For at opnå en funktionel og sammenhængende administrativ organisering, 
er det vigtigt at være opmærksom på de samarbejder, der allerede er 
etableret. Organiseringen skal rumme disse og sikre en kobling til øvrige 
relevante samarbejdsfora, eksempelvis arbejdsgruppe om førtidspension og 
flexjob1.

Kommunal administrativ opbakning til medlemmer i RAR
Det foreslås at der nedsættes et embedsmandsudvalg bestående af:

 En kommunaldirektør fra hvert RAR område
 En arbejdsmarkedsdirektør fra hvert RAR område
 En jobcenterchef fra hvert RAR område

Embedsudvalget er på i alt seks personer, hvoraf to af medlemmer spejler 
de kommunale næstformænd i RAR. Der tilstræbes i øvrigt en geografisk 
spredning af medlemmerne. 

Embedsmandsudvalget mødes forud for møderne i RAR og drøfter 
dagsordenen, og på baggrund heraf bidrager med bemærkninger til de 
kommunale medlemmer. Der afholdes ligeledes formøder med de 
kommunale medlemmer før mødet i RAR.

Embedsmandsudvalget får følgende opgaver:
 sekretariatsbetjene de kommunale RAR medlemmer i forhold til 

dagsordener samt opgavevaretagelse
 sikre materiale til relevante drøftelser i KKR, der kan understøtte 

arbejdet i RAR, herunder sikre mandat fra KKR til de kommunale 
RAR medlemmer

 følge op på udmøntning af KKR beslutninger, der vedrører 
beskæftigelsesområdet.

 holde RAR medlemmer ajour med indgåede tværkommunale 
samarbejder samt øvrige relevante tværgående indsatser

 lave oplæg til etablering af tværkommunale samarbejder på 
beskæftigelsesområdet samt sikre et opdateret overblik over 
eksisterende samarbejder

Netværk omkring RAR arbejdet.

1 I forbindelse med reformen om førtidspension og fleksjob er der nedsat en 
arbejdsgruppe der følger implementeringen, økonomien og samarbejdet om aftale med 
regionen.
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Der fastholdes netværk mellem jobcentercheferne, der mødes med og 
faciliteres af Arbejdsmarkedskontoret Odense. Det foreslås at KL tillige 
indtager en aktiv rolle i forhold til kredsen af jobcenterchefer og øvrige 
relevante netværk.

Der er behov for at kortlægge de eksisterende og relevante tværkommunale 
samarbejder om beskæftigelsesindsatsen for at sikre en koordinering af den 
administrative organisering.

I regi af KL faciliteres et netværk bestående af de kommunale RAR 
medlemmer, KKR formandskaberne og tovholdere fra KKR områderne. 
Derudover vil arbejdet i RAR og beskæftigelsesindsatsen i hele taget, blive 
drøftet i møder mellem KL og KKR formandskaberne samt på 
kommunaldirektør møder.
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Bilagsafsnit

Overblik over opgavefordeling
Aktør Opgaver
KKR Syddanmark Sætter retning og mandat til de kommunale RAR 

medlemmer 
Fastlægger politiske fokusområder 
Drøfter tværkommunale indsatsområder og 
kommende strategiske satsningsområder 

RAR kommunale medlemmer Varetager de kommunale interesser i RAR

Kredsen af kommunaldirektører Drøfter strategiske temaer og tværkommunale 
indsatsområder inden forelæggelse for KKR 
Følger status for tværkommunale samarbejder og 
politiske indsatsområder

Embedsmandsudvalget
KKR Sekretariatet

Drøfter løbende større og strategiske temaer på 
beskæftigelsesområdet og forbereder indstilling til 
KKR via kredsen af kommunaldirektører 
Følger status for tværkommunale samarbejder eller 
politiske indsatsområder
Følger udmøntningen af KKR beslutninger 
Vurderer snitflader til jobcenterchefer 
Sekretariatsbetjene de kommunale RAR medlemmer 
i forhold til dagsordener samt opgavevaretagelse
Sikre relevante drøftelser i KKR, der kan understøtte 
arbejdet i RAR, herunder sikre mandat fra KKR til 
de kommunale RAR medlemmer
Holde RAR medlemmer ajour med indgåede 
tværkommunale samarbejder samt øvrige relevante 
tværgående indsatser
Lave oplæg til etablering af tværkommunale 
samarbejder samt sikre et opdateret overblik over 
eksisterende samarbejder
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Eksempler hvor flere kommuner samarbejder.

• Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på 
arbejdskraft. Flere steder samarbejder 2-4 kommuner inden for et 
afgrænset geografisk område om kortere uddannelsesforløb inden for 
metalområdet, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. 
Omkring Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. 
infrastrukturpro-jekter.

• Samarbejde om unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder kunne 
danne afsæt for mere systematiske samarbejder om indsatser for unge.

• Samarbejde omkring ledige sidst i dagpengeperioden, fx omkring 
personlig jobformidler

• Kontaktforløb/samtaler og jobformidling til ledige akademikere el-ler 
andre grupper af ledige med særlige behov kunne også være i et 
tværkommunalt samarbejde, fx organiseret omkring de større byer

• Service til virksomhederne omkring jobformidling. Mange steder er der 
formelle og uformelle samarbejder, hvor kommunerne har aftalt at 
kontakte hinanden indbyrdes for at finde ledige med de kvalifikationer, 
som virksomhederne efterspørger

• Service til virksomhederne omkring fastholdelse af medarbejdere, hvor 
flere kommuner kunne gå sammen om service til større virksomheder, 
der har mange ansatte fra flere kommuner

• Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder
• Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større 

virksomheder
• Samarbejde omkring jobformidling over grænsen til Tyskland
• Samarbejde omkring opkvalificering af medarbejderne på tværs af 

jobcentre, fx det samarbejde som kommunerne i Syddanmark har 
omkring uddannelse af jobcentrenes virksomhedskonsulenter

• Eksisterende erhvervspolitiske samarbejder, som kan suppleres med 
beskæftigelsespolitiske tiltag
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RAR i Syddanmark

RAR Fyn
Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, 
Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Formand Kent Madsen LO
1. næstformand Erling Møller Nielsen DA
2. næstformand Steen Møller Kommunerne

Medlem Stedfortræder
Kommunerne
Vibeke Ejlertsen A Nyborg 
Bo Hansen A Svendborg
Bjarne Nielsen V Langeland
Steen Møller C Odense
Anne Møllegaard Mortensen O Faaborg-
Midtfyn
DA
Erling Møller Nielsen 1. næstformand
Jan Steffensen
Merete Nielsen
Bjarne Dideriksen
Charlotte Stigkjær Jacobsen
Simon Neergaard-Holm
LO
Kent Madsen  Formand
Nina Skov-Lauridsen
Anne Mette Markussen
Martin Rasmussen
Stig Møller
FTF
Anne Jørgensen
AC
Per Diget
Lederne
Karsten Kjærby Christiansen
DH
Erik Vind Frost
Regionsråd
Pia Tørving

Kommunerne
Bruno Hansen F Svendborg
Hans Stavnsager A Faaborg-Midtfyn
Dan Gørtz V Assens 
Henrik Nielsen C Svendborg
Jens Munk O Svendborg

DA
vakant
Lene Munter
vakant
vakant
vakant
Ann B. Poulsen
LO
Bjarne Elnegaard
Susan Bøg Nielsen
Helle Nielsen
Roger Lundberg
Jannik Frank Petersen
FTF
Peter Lund Andersen
AC
Finn Udsen
Lederne
Svend Erik Larsen
DH
Lisbeth Hansen
Regionsråd
Poul Andersen
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RAR Sydjylland
Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, 
Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Formand Marita Geinitz LO
1. næstformand Jens Gaarde Gad DA
2. næstformand Thomas Andresen Kommunerne

Medlem Stedfortræder
Kommunerne
Gitte Ottosen A Billund
Diana Mose Olsen F Esbjerg
Henrik Vallø C Esbjerg
Bjarne Jensen O Billund
Thomas Andresen V Aabenraa
DA
Jens Gaarde Gad
Bo Beck Jørgensen
Lene Stejnicher
Azael Carl Bakit Larsen
Ann B. Poulsen
Sten Jensen
LO
Marita Geinitz
Lars M. Bjørnhardt
Kjeld Agervig Jakobsen
Connie Andersen
Ole Kjær
FTF
Brian Errebo-Jensen
AC
Mads Henriksen
Lederne
Lars Møldrup
DH
Ellen Dall
Regionsrådet
Preben Jensen

Kommunerne
Steen Wrist Ørts A Fredericia
Jørgen Thøgersen A Vejen
Frank Schmidt-Hansen C Vejen
Anni B. Tyrrestrup O Middelfart
Erik Buhl Nielsen V Varde
DA
Jeanette Duvander
Vakant
Vakant
Vakant
Simon Neergaard-Holm
Vakant
LO
Henny Kristiansen
Ruth Nykjær
Kurt Almestrand
Marianne Lauridsen
Peder Pedersen
FTF
Hanne Nielsen Bonde
AC
Birgit Kjærside Storm
Lederne
Kirsten Nyboe Hansen
DH
Thorsten Lücke
Regionsrådet
Mette Bossen Linnet
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Procedure for fordeling af flygtninge  i 2015 

KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståel-

se, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsat-

sen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for 

fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.  

 

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kom-

muner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote, 

melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt 

beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra 

flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015. 

 

Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhø-

jelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og bo-

ligplaceres i kommunerne i 2015. 

 

Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig 

aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der 

indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af 

Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages 

hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen 

samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.  

   

./. I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde 

kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den 

vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015. 

Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage 

et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske for-

delingsmodel, om at melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015. Ved at 

benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde 

ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote, 

kommunen ønsker at modtage. 

Til borgmesteren 

http://www.kl.dk/flygtninge2015
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På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de 

samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kom-

munekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhø-

jet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de 

endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015. 

 

Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet 

viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil 

kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling 

tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede 

har taget ekstra, i de nye kvoter. 

 

Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrø-

rer alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneni-

veau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøf-

ter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler. 

 

Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge 

I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil 

udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil 

søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstil-

skud på 200 mio. kr. i 2015.  

 

Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, 

som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 

4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage 

højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkom-

ne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. 

 

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om 

grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges 

antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. 

Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever ud-

fordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.  

 

./. Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på 

integrationsområdet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Damm 

   Kristian Wendelboe 


	Godkendelse af referat fra KKR Syddanmarks møde den 14. november 2014
	Referat fra møde i KKR Syddanmark den 14 november

	Samspil og styring på det specialiserede socialområde.
	Megatrends på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
	NOTAT_Foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark (ikke politisk behandlet).pdf

	Praksisplanen og den underliggende aftale
	Baggrundsnotat om praksisplanen

	Status for Socialtilsyn Syd
	Tilsynspolitik
	Kommunikationsstrategi for Socialtilsyn Syd

	Rammeaftale for væksthusene efter 2015
	Aftale KL ØEM om væksthusene_endelig
	Notat Væksthusene - baggrundsnotat til KKR

	Håndtering af samarbejdet omkring beskæftigelsesområdet
	Notat om tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

	Fordeling af flygtninge 2015
	Borgmesterbrev af 23  jan vedr  procedure for fordeling af flygtninge i 2015


