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Notat

Status på resultatkontrakt for SDEO

Dette notat beskriver status for SDEO’s opfyldelse af den toårige resultatkontrakt indgået mellem SDEO og 
Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR), Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark samt Syddansk 
Universitet. Resultaterne inden for flere af SDEO’s målsætninger falder erfaringsmæssigt ikke jævnt hen 
over den toårige periode. Derfor vil en status forholdsvis kort inde i kontraktperioden vise, at resultaterne 
på nogle områder ligger langt over målsætningerne for den toårige periode, mens resultaterne på andre 
områder ligger under. Af samme årsag beskriver notatet også SDEO’s planlagte og igangværende aktiviteter 
for at give en mere fyldestgørende status. 

SDEO har i sin resultatkontrakt fastlagt ni områder med individuelle aktivitets- og resultatmål, som der 
gøres status for i det følgende. 

International projektudvikling
At yde vejledning til udarbejdelse af ansøgninger, der samlet set ansøger om minimum 200 mio. kr. over to år, heraf minimum 75 
mio. kr. der skal gå til syddanske aktører.

At SDEO’s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til en samlet EU-medfinansiering over to år på 
mindst 75 mio. kr. heraf mindst 30 mio. kr. direkte til syddanske partnere. 

Heri indgår, at SDEO samarbejder med de relevante klynger på området, herunder udvikler minimum seks projekter i samarbejde 
med Welfare Tech Region, Lean Energy Cluster og Offshoreenergy samt med Design2innovate.

 
Status
Foråret 2014 har været præget af mange åbne muligheder for at søge EU-midler under det nye program, 
Horizon 2020. SDEO har i 2014 ydet vejledning og medvirket til indsendte ansøgninger for i alt 475 mio. kr. 
heraf 168 mio. kr. til syddanske aktører (figur 1). SDEO ligger langt over det forventede niveau på 
nuværende tidspunkt (target) og har allerede opfyldt det toårige mål for denne indsats. Langt de fleste af 
ansøgningerne afventer svar fra EU-Kommissionen. 



 Side 2

Figur 1: Figur 2:

  

Der er i 2014 indtil videre opnået tilsagn til projekter for i alt 37,04 mio. kr. heraf 25,87 mio. kr. til 
syddanske aktører (figur 2)1. SDEO ligger også her over det forventede niveau på nuværende tidspunkt i 
kontraktperioden (target), og SDEO forventer, at der kommer flere tilsagn i løbet af efteråret, når der 
foreligger svar på de indsendte ansøgninger.  Fire af projekterne er udviklet med klyngerne – tre med 
CLEAN og et med Welfare Tech.

Europæiske konferencer
At arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske konferencer – i Syddanmark - inden for Vækstforums 
strategiske mål for 2014-2015 med henblik på at øge tilførslen af eksterne midler til Syddanmark. 

Status
SDEO har planlagt to europæiske konferencer i efteråret på Syddansk Universitet for forskerne, som har til 
formål at øge tilførslen af eksterne midler: Doctors in Horizon 2020 (målrettet sundhedsvidenskab) og 
(målrettet tekniske videnskaber). Konferencerne får europæisk deltagelse i form af formænd for EU’s 
advisory boards for Horizon 2020. 

Virksomhedsgennemgang
At SDEO løbende og proaktivt screener det syddanske erhvervslandskab og på den baggrund foretager en strategisk udvælgelse 
og en dybdegående screening af mindst 20 virksomheder årligt i Syddanmark med potentiale til at indgå i EU projekter og som 
kunne have behov for rådgivning. Denne indsats for at identificere relevante virksomheder og afdække deres potentiale foregår i 
samspil med bl.a. de syddanske klynger, Væksthus Syddanmark og SDU Erhverv, og der skal ses på mulighederne for både 
national og international projektfinansiering. Måler er, at mindst fem af de screenede virksomheder indgår direkte i EU-
projektsamarbejde i kontraktperioden. 

1 Det høje niveau af godkendte midler fra årets begyndelse skyldes et enkelt stort projekt på over 24 mio kr (ELENA).
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Status
SDEO har i 2014 gennemført 35 besøg på syddanske virksomheder, som er udvalgt efter en screening af 
virksomhedernes potentiale for at indgå i EU-projekter. SDEO har informeret og rådgivet virksomhederne, 
og indsatsen foregår i samarbejde med de øvrige syddanske erhvervsfremmeaktører. Derudover er der 
planlagt yderligere 16 besøg i efteråret samt en funding-fokuseret virksomhedskonference i Esbjerg den 21. 
november og i Vejen den 31. oktober. 

Indtil videre har to virksomheder fået godkendt ansøgninger under SMV-instrumentet i Horizon 2020 i 2014 
– begge virksomheder havde forinden deltaget i rådgivningsforløb gennemført i samarbejde mellem 
Væksthus Syddanmark og SDEO. Ansøgningsprocesser om EU-projekter tager tid, og resultaterne af 
screeningen i første halvår af 2014 kan sandsynligvis først kan måles i 2015. 

For at sikre et endnu bedre samarbejde om finansiering af innovation i syddanske virksomheder har SDEO 
etableret et netværk for erhvervsfremmeaktører i regionen med fokus på kompetenceopbygning, 
koordinering og samarbejde om at hjælpe virksomheder til at finde støtte i såvel EU som nationale 
støttekasser. SDEO er ansvarlig for at drive netværket og afholdt kick-off konference i maj 2014. Næste 
konference afholdes november måned. Erhvervsfremmekonsulenter fra i alt 35 organisationer er med i 
netværket

Interessevaretagelse
Identifikation af muligheder og gaps i Horizon 2020 i forhold til Syddansk Universitets og Syddanmarks interesser. 

At kontoret afholder konferencer med high level deltagelse fra Europa Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. At 
syddanske aktører indenfor forskning, energi og sundhed deltager i arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og 
netværk som gavner Syddanmark.

At kontoret varetager de syddanske interesser i det nationale initiativ EU – DK Support i tæt samspil med øvrige relevante aktører 
i Syddanmark, herunder SDU. 

Status:
SDEO har de seneste år bistået SDU med en koordineret indsats i forhold til faglige indspil til Horizon 2020 
konsultationsprocesserne. Herudover er der arbejdet målrettet med strategiske position papers, der spilles 
ind direkte til EU-kommissionen. Der er i 2014 udarbejdet 28 faglige indspil og fire position papers til EU-
Kommissionen. 

SDEO planlægger sammen med de øvrige regional- og forskningskontorer i Bruxelles og EU-
repræsentationen en konference den 25. september 2014 under overskriften EU som løftestang for vækst i 
Danmark. Her vil være deltagelse fra EU-institutionerne, danske europaparlamentarikere, uddannelses- og 
forskningsminister Sofie Carsten Nielsen samt en række syddanske aktører fra blandt andet Syddansk 
Universitet. 

SDEO deltager løbende i EU-DK Support netværksmøder i Danmark. SDEO deltog desuden på EU-DK 
Support standen på ESOF-konferencen i København i juni 2014, og SDEO har været en drivende kræft i EU-
DK Supports pressegruppe. 
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EEN
At SDEO arbejder målrettet for at blive Syddansk tovholder for EEN i den kommende periode fra 2015 til 2020 i samarbejde med 
Væksthus Syddanmark og de syddanske erhvervsklynger. Ved indtræden i EEN vil der indgås separat aftale med Kommissionen 
omkring virksomhedskontakt.

Status:
Der er indsendt en ansøgning til EU-Kommissionen i juni 2014, hvor SDEO er den syddanske partner i 
konsortiet. Det er det eneste danske konsortium, der har søgt, og SDEO er dermed næsten sikker på at 
blive syddansk tovholder for EEN. Der afventes stadig svar fra EU-Kommissionen.  

KIC
At SDEO vil allokere ressourcer og indgå i såvel styregruppe som arbejdsgruppe i arbejdet for at sikre Syddanmark de bedste 
muligheder for at indgå i et KIC på sundhedsområdet.

Status
SDEO har i hele 2013 og 2014 arbejdet målrettet på at sikre syddansk deltagelse i KIC. SDEO har bistået 
ansøgningsprocessen ved at lede kommunikations-indsatsen for hele LifeKIC-konsortiet, herunder at 
koordinere lobby-indsatsen med påvirkning af europæiske interessenter og beslutningstagere. SDEO har 
som en del af denne indsats medvirket til afholdelse af et besøg af EU’s sundhedskommissær Tonio Borg i 
Odense i marts 2014, hvor Regionen og SDU fremviste arbejdet inden for sundheds og velfærdsteknologi. 
Ansøgningen indsendes efter planen den 10. september 2014, og efter indsendelsen intensiveres lobby-
indsatsen. 

Presse og kommunikation
At SDEO sikrer pressedækning fra regionale eller nationale medier på minimum 10 aktiviteter med syddanske aktører årligt, hvor 
muligheder og fordele ved at indgå i EU-projekter synliggøres. 
At SDEO målretter sin kommunikation mod målgruppen for SDEO’s aktiviteter, herunder særligt virksomheder med potentiale for 
at indgå i EU-projekter.

Status:
SDEO har i 2014 sikret omtale af 22 forskellige aktiviteter med syddanske aktører, hvor fordele og 
muligheder ved EU-projekter indgår i omtalen. Flere af aktiviteterne har fået omtale i flere medier, og 
således kommer det samlede antal artikler og radioindslag kommer op på i alt 41. SDEO har målrettet sin 
kommunikation mod målgruppen for kontorets aktiviteter og særligt i forhold til virksomheder. Således 
fremgår fordele og muligheder for virksomheder i over halvdelen af medieomtalen. SDEO har i sommeren 
2014 indgået en aftale om fast at levere nyheder til Fyens Stiftstidendes erhvervstillæg, og SDEO har derfor 
mulighed for at øge fokuseringen på virksomheder i sin kommunikation. 
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Internationale kommuner
At fortsætte NIMS samarbejdet med alle kommuner i regionen og afholde mindst ét arrangement i dette netværk årligt. Det skal 
kunne dokumenteres at NIMS netværket arbejder aktivt til opfyldelse af målsætningen om at udvikle internationale projekter i 
kommunerne i Syddanmark.

Status:
SDEO har afholdt møde i Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark (NIMS) i maj 2014, og det 
næste er planlagt til oktober 2014 med fokus på de nye INTERREG-programmer. NIMS-netværket havde på 
sit møde i efteråret 2013 fokus på klima- og miljøprojekter, og der har som udløber af det i hele 2014 kørt 
en proces med henblik på at lave en fælles ansøgning fra flere syddanske kommuner til EU’s LIFE-program 
om midler til et informations- og formidlingsprojektet om klimatilpasning. Desuden arbejder Vejle 
Kommune med et projekt om varsling og forsinkelse af regnvandsafstrømning fra Grejs Å. SDEO vil 
fremadrettet arbejde for at netværket bliver en effektiv platform for videndeling og kompetenceopbygning 
og bidrager til udviklingen af nye EU-projekter i de deltagende kommuner. 

Særskilte mål for SDU
En række særskilte mål er udarbejdet med samarbejdet med SDU eksempelvis for match og rådgivning, strategisk fremme af 
SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EU-midler og information om EU’s forskningspolitiske rammevilkår.

Status:
Langt de fleste opslag under Horizon 2020 har endnu ikke haft deadline, men antallet af ansøgninger til 
EUopStart-puljen, som er midler til at forberede en egentlig Horizon 2020 ansøgning til EU, kan ses som en 
indikator på antallet af kommende EU-ansøgninger. SDU har i 2014 indsendt 13 ansøgninger til EUopStart 
mod kun fire i 2013. Stigningen skal ses i lyset af en målrettet informationsindsats om mulighederne fra 
SDEO's side.

Derudover har SDEO medvirket til indsendelse af to EU-ansøgninger til programmerne Horizon 2020 og 
Erasmus+, som også afventer svar. Endelig sparrer SDEO med en lang række forskere, som er i gang med at 
forberede ansøgninger med deadline i efteråret 2014 og i 2015. 

SDEO har arbejdet på at fremme SDU’s synlighed i EU ved for eksempel at planlægge besøget af EU’s 
sundhedskommissær Tonio Borg på SDU i marts 2014 og på at påvirke udmøntningen af EU-midler ved hele 
28 faglige indspil til Horizon 2020 konsultationsprocesserne. På sundhedsområdet lige så mange indspil 
som resten af Danmark tilsammen. SDEO har sammen med SDU Grants Office nedsat syv tværfakultære 
Strategic Groups for Horizon 2020 for at styrke det fremtidige arbejde med disse indspil og sikre 
forankringen på SDU. 

SDEO informerer løbende om EU’s forskningspolitiske rammevilkår gennem kvartalsvise nyhedsbreve, der 
nu har 153 abonnenter på universitetet og har planlagt målrettede informationsaktiviteter på strategiske 
områder i efteråret specifikt målrettet sundhedsvidenskab og tekniske videnskaber (Doctors in Horizon 
2020 og Engineers in Horizon 2020). 
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Konklusion

SDEO har i 2014 arbejdet målrettet hen imod resultatkontraktens mål for aktiviteter og resultater.  
Resultatkontrakten er toårig, og langt de fleste målsætninger skal ses i det lys, men samlet set viser notatet, 
at SDEO i 2014 har præsteret resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes lige godt 
halvvejs inde i det første år af kontrakten. 
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Input til særlige indsatser for SDEO i 2015

Billund Kommunes input til særlige indsatser for SDEO i 2015
Understrege behovet for tæt samarbejde mellem de lokale erhvervskontorer 
og SDEO: At SDEO forpligter sig til et tæt samarbejde med de lokale er-
hvervskontorer. Blandt andet omkring screening af virksomheder med po-
tentiale for at indgå i EU projekter. Det tætte samarbejde kan også bestå i at 
SDEO i samarbejde med de lokale erhvervskontorer afholder informati-
onsmøder for de lokale virksomheder om mulighederne i EU.

Nyborg Kommunes input til særlige indsatser for SDEO i 2015
Hæve ambitionsniveauet vedrørende europæiske konferencer: SDEO skal 
arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i 1-2 europæiske 
konferencer i Syddanmark. I den forbindelse vil vi foreslå, at der laves en 
bredere markedsføring af regionen som attraktivt konferencested. Man 
kunne hæve ambitionsniveauet til 2-4 europæiske konferencer, hvoraf 
halvdelen afholdes i Nyborg. I Nyborg arbejdes der målrettet på at styrke 
det i forvejen gode renommé som attraktiv konference by, hvor de samlede 
faciliteter til afholdelse af store konferencer er til stede. 

Konferencehotellerne i Nyborg har et unikt branche-samarbejde, som ikke 
findes andre steder i Danmark. Samarbejdet hedder Destination NYBORG, 
og yderligere oplysninger kan ses her: http://www.destinationnyborg.dk/

Varde Kommunes input til særlige indsatser for SDEO i 2015
Klimasikring i sommerhusområder
Sommerhusområderne i Varde Kommune er udfordret i forhold til kli-
mamæssige forandringer og vandstandsstigninger. Varde Kommune ser 
gerne, at EU-projekter bidrager til at udvikle løsninger, som kan afhjælpe 
klimasikringsproblemerne i sommerhusområder, som vurderes at være en 
problemstilling, der gør sig gældende mange steder. Sommerhusområdernes 
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problemer og de løsninger der skal udvikles, er typisk meget anderledes i 
forhold til situationen i byområder.

Turisme
Dansk turisme er udfordret af, at det opleves som relativt dyrt at holde ferie 
i Danmark og at det oplevede serviceniveau ikke matcher prisniveauet. 
Varde Kommune ser gerne, at EU-projekter bidrager til, at løse denne 
problemstilling gennem udvikling af kvaliteten indenfor turisme. 

Velfærdsteknologi og demens
Demens rammer stadig flere og fremadrettet vil udviklingen tage til. Varde 
Kommune ser gerne, at EU-projekter bidrager til at håndtere udfordringen 
gennem et stærkt fokus på, hvordan velfærdsteknologi kan hjælpe demente, 
pårørende og ansatte i ældreplejen og samtidig blive et vækstområde for 
erhvervslivet. 

Fødevarer
Fødevareområdet har en stor betydning i Varde og i Region Syddanmark, 
hvor fødevareområdet udgør en relativt stor andel af arbejdspladserne i 
forhold til andre områder. Samtidig er udviklingen i antallet af jobs på 
fødevareområdet faldet i perioden 2010-2012 både på lands- og regionalt 
plan. Varde Kommune ønsker gerne, at EU-projekter bidrager til at skabe 
bedre rammer for udvikling af dette erhvervsområde, som må vurderes at 
være en styrkeposition for Region Syddanmark.

Faaborg-Midtfyn Kommunes input til særlige indsatser for SDEO i 2015
Faaborg-Midtfyn Kommune er tilfredse med, at en del af de fastsatte mål i 
resultatkontrakten for Det Syddanske Bruxelles kontor allerede er nået. 
Men Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker også en forbedret servicering og 
mere information til de syddanske kommuner.  

I forhold til punktet ”Internationale Kommuner” i resultatkontrakten 
mener Faaborg-Midtfyn Kommune, at der ydes for lidt information fra det 
Syddanske Bruxelles Kontor i forhold til dets målsætning om at udvikle 
internationale projekter i kommunerne i Syddanmark. 

Såfremt dette mål skal nås, er det nødvendigt med mere information, en 
bedre servicering og en proaktiv tilgang til kommunerne, så de er 
tilstrækkeligt oplyste om hvilke EU-projekter, de har mulighed for at indgå 
i. 

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i NIMS møderne, men finder, at 
informationsniveau ikke er tilstrækkeligt til at leve op til målsætningen om 
at udvikle internationale projekter i kommunen.
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Denne udfordring kan Det Syddanske Bruxelles Kontor muligvis løse ved:
• Oftere fremsendelse af mails med information om konkrete EU-

projekter og EU-samarbejde til de internationale medarbejdere i 
kommunerne.

• Rettidig fremsendelse af mails vedr. relevante EU-projekter.
• En mere proaktiv tilgang til kommunerne.
• Bidrager med oplysninger om, hvem der er relevante målgrupper for 

programmet, altså om det er offentlige myndigheder som kommuner, 
forskningsinstitutioner, NGO'er m.v. Samt evt. bidrager med 
henvisninger til projekter i tidligere programperioder.
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1. Arbejdsgruppens anbefalinger  

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

Arbejdsgruppen kan konkludere, at der er en række faglige og økonomiske konsekvenser ved overtagelse af 

de sociale regionale tilbud. Disse faglige og økonomiske konsekvenser er i overvejende grad af positiv 

karakter. På denne baggrund mener arbejdsgruppen, at tilbud på det specialiserede socialområde i 

Syddanmark med fordel kan drives kommunalt. Der ses ikke noget hverken fagligt, økonomisk eller 

styringsmæssigt til hinder for, at kommunerne kan drive de sociale regionale tilbud. 

2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes 

Der er enkelte beliggenhedskommuner, hvor antallet af regionale sociale tilbud, tilbudsporteføljen, er 

relativ stor i forhold til beliggenhedskommunens størrelse samt beliggenhedskommunens egen anvendelse 

af antal pladser på tilbuddene. Det anbefales, at overveje et tværkommunalt samarbejde om disse tilbud. 

Der kan derudover være flere tilbud, hvor et tværkommunalt samarbejde kan overvejes eksempelvis i form 

af forpligtende samarbejdsaftaler eller gensidige hensigtserklæringer.    

3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse 

Arbejdsgruppen opfordrer til, at der gennemføres en sondering hos beliggenhedskommunerne for at 

undersøge, om der er interesse for at medvirke til en overtagelse. 

4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel 

Såfremt der i de syddanske kommuner opnås enighed om at overtage de sociale regionale tilbud, anbefaler 

arbejdsgruppen, at kommunerne i fællesskab udarbejder en plan, står sammen, og hjælper hinanden med 

en model for, hvorledes det kan konstrueres.   

5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive 

bæredygtigt 

Såfremt det vælges, at ikke alle de regionale tilbud overtages, anbefaler arbejdsgruppen, at der er 

opmærksomhed på, at der må være en nedre grænse i forhold til, hvor få tilbud Region Syddanmark kan 

drive bæredygtigt.  
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2. Resume  

Det overordnede formål er at skabe grundlag for en styrkelse af den fælleskommunale strategiske tilgang til 

de sociale tilbud, som Region Syddanmark driver i dag. 

Udviklingen på det specialiserede socialområde har gennem de seneste år været påvirket af faglige 

udviklinger, nye forventninger og ønsker fra borgergrupperne samt et øget pres på økonomien. De 

forskellige påvirkninger har været medvirkende til at sætte fokus på nye temaer på området såsom øget 

inklusion, rehabilitering, habilitering, recovery, mestring af eget liv, medborgerskab, at ”gå fra beskyttet til 

støttet”, inddragelse af civilsamfundet og velfærdsteknologi.  

Det anses ikke som realistisk, at den enkelte kommune kan være fuldt selvforsynende og drive 

specialiserede tilbud, som imødekommer alle behov selv. Erfaringen viser da også, at den overordnede 

tendens til mere selvforsyning ikke er ensbetydende med, at de syddanske kommuner har lukket sig om sig 

selv, idet der er en høj grad af samhandel. Således købte kommunerne i Syddanmark i 2012 39 % af 

botilbudspladser hos andre kommuner, 15 % hos regioner, 9 % hos private. Købsandelen af 

botilbudspladser hos andre kommuner har stort set samme niveau i 2012, som i 2007. 

Region Syddanmark har i alt 28 sociale tilbud, der omfatter Social- og socialpsykiatriske pladser samt 

pladser på specialundervisningsområdet. En stor del af disse tilbud er beliggende på Fyn. Der ses 

overordnet en relativ stor spredning blandt køberne af de sociale regionale tilbud i Syddanmark.   

Antallet af sociale pladser drevet af Region Syddanmark er fra 2007 til 2014 mere end halveret. Faldet i 

pladser har været særligt markant i årene lige efter kommunalreformen. Faldet i antallet af pladser drevet 

af Region Syddanmark understreger, at det er vigtigt at tage en strategisk tilgang til de tilbud, som regionen 

driver, idet der ellers  på sigt er risiko for en ukontrolleret nedlukning med risiko for at miste faglig 

specialiseret viden samt ekstraudgifter for kommunerne. 

Region Syddanmarks samlede økonomi på det specialiserede socialområde svarer til 8 %. I Region 

Syddanmarks driftsøkonomi indgår dog områder, som ikke indregnes i det specialiserede socialområde, 

men det giver dog et billede af den regionale økonomi i forhold til kommunernes. 

I rapporten beskrives en række faglige og økonomiske konsekvenser ved tre overordnede scenarier: 

1: Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud  

2: Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region Syddanmarks sociale tilbud.  

3: Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks sociale tilbud.  



 

Side 3 
 

Rapporten peger blandt andet på, at kommunerne, ved en overtagelse af regionale tilbud, vil få mulighed 

for at styre og regulere i forhold til den udvikling, der er på området. Det vurderes, at det vil være nemmere 

at tale om mål, indsatser og serviceniveau med en kommune, som også løfter en myndighedsansvar, hvor 

man skal udrede borgeren i forhold til VUM eller anden udredningsmetode. Derudover anføres det, at 

udbudskommunen ofte selv køber pladser på tilbuddet og derfor selv ønsker høj kvalitet til fornuftig pris, så 

flest mulige borgere kan hjælpes. Kommunerne har dermed et indbygget incitament til at sikre god 

faglighed til rette pris. Endvidere er det vurderingen, at borgeren vil opleve en mere helhedsorienteret 

indsats samt en bedre sammenhæng til kommunens øvrige indsatser.  

Såfremt det vælges, at ikke alle af de sociale regionale tilbud overtages, henledes opmærksomheden på, at 

der må være en nedre grænse i forhold til, hvor få tilbud Region Syddanmark kan drive bæredygtigt både i 

forhold til økonomi samt det faglige miljø. 

Ved en status qua af opgavefordelingen, hvor ingen af de nuværende regionale sociale tilbud overtages, ses 

der behov for at udarbejde nogle driftskrav til Region Syddanmark. Eksempelvis ses der behov for en 

harmonisering af kommunalt ønsket serviceniveau og regionalt leveret serviceniveau, dialog om den faglige 

udvikling, mere sammenhæng i den enkelte sag mellem kommunalt VUM og regionens vurdering af 

borgerens behov samt en tæt økonomisk styring.  

Rapporten peger på grunde til, at en beliggenhedskommune kan have interesse i at overtage et regionalt 

socialt tilbud, med henblik på drift under samme forhold som kommunens øvrige rammeaftaletilbud. 

Ligeledes peges der også på, at der kan være rationaler ved et tværkommunalt samarbejde om tilbuddene. 

Af tværkommunale samarbejdsmuligheder nævnes oprettelse af § 60 selskab, abonnementsordninger, 

forpligtende samarbejdsaftaler og gensidige hensigtserklæringer.   

Arbejdsgruppen anbefaler følgende: 

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  
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3. Indledning  

3.1 Det overordnede formål   

Det overordnede formål er 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. 

3.2 Baggrund for iværksættelse af initiativet  

Kommunerne har det fulde økonomiske og faglige ansvar for alle borgere på det sociale område. Endvidere 

har kommunerne ansvaret for at koordinere og samarbejde om det specialiserede socialområde indenfor 

regionen såvel som på landsplan.  

Som en del af evalueringen på kommunalreformen er det besluttet, at kommunerne kun kan overtage 

sociale tilbud drevet af Region Syddanmark én gang midt i hver valgperiode, dvs. 1. januar 2017 i 

indeværende valgperiode. Beslutningen om overtagelse af et regionalt tilbud skal meddeles til Region 

Syddanmark senest den 1. januar 2016 i indeværende valgperiode.  

Driften af tilbud på social- og specialundervisningsområdet er bortset fra nogle særlige administrative 

opgaver finansieret fuldt ud gennem takstbetaling fra kommunerne. Disse opgaver hviler således i sig selv 

og medfører ikke nettoomkostninger eller -indtægter for regionerne. Dette medfører en 

incitamentsproblematik, idet det altid vil være kommunerne, der skal dække et eventuelt opstået 

underskud på et regionalt tilbud, herunder også ved en eventuel lukning af et tilbud.  

Kommunerne vil som oftest have egne borgere på de tilbud, de driver, og vil dermed have incitament til at 

udvikle og drive tilbud med en høj kvalitet til en fornuftig pris således at flest mulige borgere hjælpes.  

Regionen vil alt andet lige have et begrænset incitament til at gøre forløbene kortere og mere effektfulde, 

idet dette kan give indtægts- og belægningsudfordringer.  

Der skal skabes et samlet billede af den faglige udvikling på området samt perspektiver ved eventuelle 

overtagelser, inden kommunerne tager stilling til, om der skal overtages tilbud drevet af Region 

Syddanmark.  

Ved overtagelse af flere af regionens tilbud er det relevant dels at overveje, hvilke tilbudstyper samt 

antallet af sociale tilbud, der er tilbage i Region Syddanmark, og dels at overveje, hvor det giver værdi, at 

kommunerne samarbejder om at drive tilbud. 
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Afrapporteringen tager sit udgangspunkt i tre overordnede scenarier: 

 1: Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud (omfatter sociale- socialpsykiatriske og 

specialundervisningstilbud).  

2: Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region Syddanmarks sociale tilbud.  

3: Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks sociale tilbud.  

Herunder beskrives forskellige organiseringsmuligheder for det enkelte scenarie. Endvidere gennemgås 

konsekvenserne ved valg af hver af scenariemodellerne.  

4. Forforståelse og myter 

På baggrund af tidligere debat, er vi bevidste om, at der eksisterer en forforståelse og en række myter om 

det specialiserede område og kommunernes drift af højt specialiserede tilbud. Der vil i nedenstående være 

en beskrivelse af disse myter samt et modsvar til myterne.  

 

Myte 1: Kommunerne kan ikke drive højt specialiserede tilbud. Argumentationen bag myten er blandt 

andet at tilbuddet skal have en vis volumen samt at optageområdet skal have en vis geografisk størrelse.  

Kommunerne har udvist stor interesse for at overtage de tidligere amtskommunale tilbud. Allerede fra 1. 

januar 2007 overtog kommunerne tilsammen 80 pct. af de daværende 1049 amtskommunale tilbud. De 

resterende tilbud overgik til regionerne. Derudover har kommunerne efterfølgende overtaget en række 

tilbud fra regionerne. 1 

Kommunerne driver derfor i dag en række tilbud, der er mindst lige så specialiserede som de regionale 

tilbud. En stor andel af de højt specialiserede sociale pladser sælges til andre kommuner.  

Et tilbud bliver ikke mindre specialiseret alene ved at have en kommunal driftsherre. Specialiseret viden er 

koblet til mennesker, personalet, og ikke en bestemt organiseringsstruktur eller fysiske bygninger. Ved en 

kommunal overtagelse af et regionalt tilbud, virksomhedsoverdrages tilbuddets personale. Endvidere vil 

køberne af pladserne formentlig ikke ændres betydeligt. Der er på det specialiserede socialområde en stor 

samhandel. Det geografiske optageområde er i sagens natur den samme uanset om driftsherren er 

kommunal eller regional.  

                                                           
1
 Evaluering af kommunalreformen s. 156 - 157 
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Ses der på Region Syddanmarks volumen, eksempelvis på driftsøkonomien, er der heller ingen grund til at 

tro, at Region Syddanmark skulle være bedre rustet til at drive højt specialiserede tilbud end kommunerne. 

Region Syddanmark økonomi indenfor socialområdet er inklusiv specialundervisning i 2014 på 662 mio. kr. 

Ved en sammenligning mellem Region Syddanmarks driftsøkonomi (inklusiv specialundervisningsområdet) 

og alle udgifterne på det specialiserede socialområde ses det, at Region Syddanmarks andel er 8,0 %.  

 

Myte 2: Når kommunerne overtager tilbuddene vil det medføre afspecialisering. Eksempelvis vil 

kommunerne over tid vil blande målgrupper, og dermed vil der ikke længere fokuseres på lige den 

særlige målgruppe.  

Det er korrekt, at kommunerne i højere grad har fokus på funktionsniveau og borgerens konkrete behov 

end fokus på målgruppedefinitioner. Der er i kommunerne gode erfaringer med strukturering af tilbud, 

hvor forskellige målgrupper kan have gavn af at være i samme tilbud. Et eksempel på dette ses i Esbjerg 

Kommune, hvor borgere med senhjerneskade og borgere med en psykiatrisk problemstilling er organiseret 

i samme enhed. Der er på stedet faggrupper, der er specialiseret inden for hvert af fagområderne. 

Erfaringen viser, at faggrupperne har stor gavn af, at være organiseret i samme enhed, idet faggrupperne 

vidensdeler og erfaringsdeler. Der opstår derved en ny faglig viden, som kan overføres til gavn for 

borgeren.  

Omlægningen af indsatsen i kommunerne over for udsatte og handicappede børn, unge og voksne er ikke 

det samme, som at området afspecialiseres. Vi ved i dag, at megen rehabilitering har vist sig mest effektiv i 

borgerens hverdagsmiljø. Denne viden vil naturligvis medføre ændringer i indsatsen. Det gælder fx på 

hjerneskadeområdet, hvor kommuner har taget fat på udvikling af lokale rehabiliterings-indsatser, som kan 

benyttes til en del af de borgere, som tidligere var nødt til at transportere sig langt til et specialiseret 

træningscenter.2 

Derudover ses det, at borgernes behov er komplekse- der er ofte flere behov, flere diagnoser. Der er derfor 

behov for en helhedsorienteret indsats, som ikke kan defineres indenfor én bestemt målgruppe.    

 

 

                                                           
2 
NOTAT: Myter og fakta om det specialiserede socialområde af den 9.september 2011, s. 11 
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Myte 3: Kommunerne tænker udelukkende på penge 

Dette er naturligvis ikke korrekt. Kommunerne er underlagt økonomiske rammer, som nødvendiggør 

opmærksomhed på økonomien i hele kommunen. Dette nødvendiggør et blik for og giver et incitament til 

at udvikle indsatser til borgerne, der giver høj kvalitet til en fornuftig pris, således at flest mulige borgere 

kan hjælpes. Den økonomiske ramme har dermed været katalysator for udvikling af det specialiserede 

socialområde. Der er blandt andet fokus på inddragelse af lokalsamfundet samt udnyttelse af borgerens 

eksisterende sociale netværk. Dette er godt for økonomien, men endnu vigtigere også for borgerens 

livskvalitet. 

Det specialiserede socialområde har været kendetegnet ved en markant vækst gennem en række år op til 

2009, hvorefter ”kurven knækkede” med en reducering af udgifterne fra 2009. Dette har været nødvendigt, 

for at der også er økonomiske ressourcer til de øvrige serviceområder såsom eksempelvis skoleområdet.
3 

 

Myte 4: Et vidensmiljø er altid koblet til et fysisk sted 

Vidensmiljøer opfattes af nogle som et fysisk sted.  Specialviden er ikke koblet eller skal ikke kobles til en 

bestemt struktur eller organisering af tilbuddet. Det vigtige er, hvilken virkning fagpersoners viden og 

metoder rent faktisk har for borgerne. Omstrukturering eller lukning af et tilbud kan være en del af en 

dynamisk udvikling af tilbudsstrukturen, hvor udbuddet løbende tilpasses behovene eller den faglige 

udvikling på området. På det specialiserede tilbud Autismecenter Syd i Aabenraa Kommune er der 

eksempelvis udgående teams af videnspersoner, som kan rekvireres til supervision af personale på andre 

kommuners tilbud til samme målgruppe. Ligeledes er det almindelig kutyme, at videnspersoner/ 

specialister fra eksempelvis Tønder Kommune handicaptilbud, benyttes som undervisere på de 

pædagogiske uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Vidensmiljøet er således ”på hjul” og kan sagtens 

benyttes på tværs af kommuner og sektorer. 

 

Myte 5: De regionale tilbud har mere fokus på evidens, da de kan drage nytte af koblingen til 

sundhedsområdet i Region Syddanmark.  

Kommunerne har, som nævnt i myte 3, et stort incitament til at skabe effektfulde tilbud for borgeren, og 

der arbejdes aktivt på at skabe evidens på de specialiserede socialområde. Kommunernes arbejde med 

                                                           
3
 NOTAT: Myter og fakta om det specialiserede socialområde af den 9.september 2011, s. 9. 
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effektmåling og resultatdokumentation giver mulighed for at undersøge, hvilke metoder der virker og 

hvilke indsatser, der har den bedste effekt for borgeren og skaber dermed læring og udvikling. Regionen vil 

alt andet lige have et begrænset incitament til at gøre forløbende kortere og mere effektfulde, idet dette 

kan give indtægts- og belægningsudfordringer.  

Kommunerne i Syddanmark har taget initiativ til at arbejde med muligheden for oprettelse af en 

vidensdatabase. Region Syddanmark, UC Lillebælt og Socialstyrelsen er gået med i projektet. Tanken er, at 

faggrupper kan vidensudveksle via hjemmesiden. Samtidig vil det også være stedet at tage hen i forhold til 

at få ny viden, der vil være rapporter, samt forskellige læringsforløb, som fagpersonerne selv opretter.  

Kommunerne er positiv indstillet i forhold til partnerskaber med Syddansk Universitet, sundhedsvæsen etc. 

og samarbejder også allerede i dag med disse parter. Der er eksempelvis i Syddanmark iværksat arbejde 

med kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet, hvor der samarbejdes med 

uddannelsesinstitutionerne om kompetenceudvikling, herunder i høj grad med fokus på evidens. 

5. Beskrivelse af det specialiserede socialområde  

5.1 Beskrivelse af markedspladsen  

Det er ikke realistisk, at den enkelte kommune kan være fuldt selvforsynende og drive specialiserede tilbud, 

som imødekommer alle behov selv. Der er derfor behov for, at kommunerne køber og sælger pladser hos 

hinanden eller køber pladser hos regionerne eller hos private leverandører.   

Det specialiserede socialområde som markedsplads kan dog ikke karakteriseres som et frit marked med 

fuld effektiv priskonkurrence, da der er begrænsninger i markedsmekanismerne.  

I et frit marked vil markedsmekanismerne understøtte, at sælgere har et incitament til omkostningseffektiv, 

hvilket vil medføre en afdæmpet prisudvikling.  

 

Forhold, der begrænser markedsmekanismerne:  

 Begrænset gennemsigtighed mellem pris og indhold. Kommunen skal ifølge serviceloven træffe afgørelser 

i forhold til den enkelte borger efter en konkret, individuel vurdering. Det betyder, at køberne typisk ikke 

efterspørger standardiserede tilbud/ydelser. Det gør det vanskeligt at skabe gennemsigtighed 

i forholdet mellem pris og indhold på tværs af tilbud. I kraft af den høje specialiseringsgrad på 

socialområdet kan det samtidig være svært for den visiterende kommune at vurdere relevansen af 

eventuelle tillægsydelser/ udvidelser af behandlingen, som tilbuddet foreslår. 
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 Begrænset mobilitet. Det sociale område kan være kendetegnet ved langsigtede og stabile indsatser. 

Specielt botilbudsområdet er kendetegnet ved langsigtede indsatser. Botilbudsområdet er for en stor dels 

vedkommende kendetegnet ved borgerens frie valg og rettigheder via lejeloven. En borger, der bor i bolig 

bygget efter almen boligloven har således de samme rettigheder som en hver anden lejer, og kan således 

ikke revisiteres til et andet tilbud mod deres vilje. Disse forhold begrænser kommunernes muligheder for at 

vælge alternative leverandører, såfremt der f.eks. er prisstigninger. 

Taksterne er derfor ikke den eneste allokeringsmekanisme. I stedet får kommunernes myndighedsfunktion 

i form af visitering, kontraktindgåelse mm. en vigtig funktion i forhold til at understøtte udvikling og 

effektivisering. Samtidig vil kommunernes finansiering af pladser på egne tilbud betyde, at kommunen som 

driftsherre vil have et incitament til at drive tilbuddene effektivt. 
 

Incitamentet til effektiv drift og afdæmpet takstudvikling mindskes imidlertid i de tilfælde, hvor driftsherren 

kun i begrænset omfang eller slet ikke er med til at finansiere tilbuddet. Driftsherren vil her have mindre 

incitament til at effektivisere driften og dæmpe udgiftsudviklingen f.eks. gennem løbende 

kapacitetstilpasning.4 Endvidere vil en kommune have et incitament til at drive attraktive tilbud med det 

formål, at bibeholde eller udvikle antallet af arbejdspladser i kommunen.  

5.2 Den faglige udvikling på det specialiserede socialområde  

Udviklingen på det specialiserede socialområde har gennem de seneste år været påvirket af faglige 

udviklinger, nye forventninger og ønsker fra borgergrupperne samt et øget pres på økonomien. De 

forskellige påvirkninger har været medvirkende til at sætte fokus på nye temaer på området. Temaerne, 

som har haft indflydelse på udviklingen af området og på måden borgerne mødes på, drejer sig om øget 

inklusion, rehabilitering, habilitering, recovery, mestring af eget liv, medborgerskab, at ”gå fra beskyttet til 

støttet”, inddragelse af civilsamfundet og velfærdsteknologi.  

Kommunerne bruger måske lidt forskellige ord og vendinger, men perspektivet er det samme – borgerne 

skal støttes til større mestringsevne og til at komme tættere på det almindelige liv. 

Der arbejdes ikke længere diagnoseorienteret, men med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Her 

har Voksen Udrednings Metoden (VUM) og tænkningen bag haft stor indflydelse. Det betyder samtidig, at 

den traditionelle målgruppe opdeling og de næsten vandtætte skodder mellem de forskellige målgrupper i 

høj grad opblødes. Der arbejdes i højere grad på tværs af den traditionelle målgruppe søjletænkning om 

løsningen af opgaverne med såvel en flerfaglig som en tværfaglig indsats. Der kan dermed skabes øget 

sammenhæng i indsatsen for borgeren.  

                                                           
4
 Kilde: ”Evaluering af kommunalreformen”, marts 2013, s. 163 - 167 
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Bevægelsen fra det beskyttede til det støttede har betydet, at synet på borgeren ændres fra en tilgang, 

hvor man så borgeren i botilbud for livstid til at støtte ham til at kunne klare sig i egen bolig evt. med støtte 

tilpasset borgerens funktionsniveau. Det har betydet, at beskyttet beskæftigelse i højere grad ændres fra 

en tænkning om beskyttede pladser på værksteder i institutionelle rammer til beskæftigelse i virksomheder 

i civilsamfundet med støtte. Borgeren tilkendegiver i stigende omfang et ønske om bolig og støtte i 

omgivelser, hvor han har sit netværk og kan være en del af det omgivende samfund. Der er en stigende 

tendens til at etablere samarbejde mellem den professionelle verden og civilsamfundet. Både ved 

inddragelse af frivillige, men også ved at støtte borgeren med funktionsnedsættelse til at deltage i de 

almindelige samfundsaktiviteter, foreninger m.m. 

På børneområdet har der været et fald i antallet af tilbud og pladser på døgninstitutioner. Denne udvikling 

skal ses i sammenhæng med, at der i de seneste år har været en stigning i antallet af udsatte børn og unge 

anbragt i plejefamilier. Det afspejler navnlig et øget politisk fokus på at anbringe i plejefamilier og 

netværkspleje frem for på døgninstitutioner og opholdssteder, som det blandt andet er udtrykt i den 

politiske aftale om Barnets Reform fra 2009 og Aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 

I mange kommuner er man gået væk fra den stringente BUM model 5 og arbejder i langt højere grad i et 

tæt samarbejde mellem tilbud, myndighed og borger. Samarbejdet mellem borger, tilbud og myndighed 

har medvirket til opblødningen af den traditionelle målgruppeopdeling.  

Samarbejdet mellem borger, tilbud og myndighed har understøttet arbejdet med effektmåling og 

resultatdokumentation. Myndighed formulerer i samarbejde med borger og tilbud mål for borgerens 

udviklingsarbejde og for det arbejde tilbuddet skal levere for og med borgeren. 

Effektmåling/resultatdokumentation indgår i ledelsesinformation, men har nok så vigtig en rolle i et 

læringsperspektiv med henblik på at blive klogere på hvilke indsatser, der har den ønskede effekt og 

understøtter borgerens udvikling. 

 

                                                           
5 I BUM-modellen sættes der fokus på henholdsvis myndighedsrollen og leverandørrollen og på adskillelsen af de to 

roller. B - (bestilleren/myndigheden) gives ansvaret for at sætte fokus på brugernes behov og for at udmønte 

kommunens serviceniveau gennem beskrivelse af ydelser og gennem visitation. U - (udføreren; offentlig eller privat 

udfører/leverandør) gives ansvaret for at levere og dokumentere ydelser til modtagere M - (modtageren/brugeren) er 

den, der modtager ydelsen, Kilde: Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal)  

 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Bog-_og_biblioteksv%c3%a6sen/Encyklop%c3%a6dier/Den_Store_Danske_Encyklop%c3%a6di
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5.3 Udvikling i køb og salg mellem kommunerne 
Den overordnede tendens til mere selvforsyning er ikke ensbetydende med, at de syddanske kommuner 

har lukket sig om sig selv, idet der er en høj grad af samhandel.  

En undersøgelse udarbejdet af KORA vedrørende kommunernes køb og salg af botilbudspladser viser 

således, at kommunerne i Syddanmark i 2012 har købt 39 % af botilbudspladser hos andre kommuner, 15 % 

hos regioner, 9 % hos private. Det kan hermed konkluderes, at de syddanske kommuner i 2012 på 

botilbudsområdet købte 62 % af pladser hos andre. 6 I de syddanske kommuner har købsandelen af 

botilbudspladser hos andre kommuner stort set samme niveau i 2012, som det havde i 2007.7 

 

6. Kortlægning af de nuværende regionale pladser i Syddanmark  

6.1 Geografisk kort over tilbuddenes placering 

Region Syddanmark har i alt 28 sociale tilbud, der omfatter Social- og socialpsykiatriske pladser samt 

pladser på specialundervisningsområdet. Tilbuddene er samlet i 8 centre:  

 Autismecenter 

 Center for Børn og Unge 

 Center for Kommunikation og velfærdsteknologi 

 Center for Misbrug og Socialpsykiatri 

 Center for Senhjerneskade 

 Handicapcenter Nordøstfyn 

 Handicapcenter Sydøstfyn 

 Specialcenter for Voksne med Handicap 

Se bilag 2 for en oversigt over tilbuddenes geografiske placering. De 28 tilbud fordeling blandt de syddanske 

kommuner ses af Tabel 6.1.  

  

                                                           
6
 Botilbud- stadig en handelsvare?- Kommunernes køb og salg af botilbudsplader 2010 – 2012, s. 11 

7
 Botilbud- stadig en handelsvare?- Kommunernes køb og salg af botilbudsplader 2010 – 2012, s. 13 
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Tabel 6.1: Antal regionale sociale tilbud beliggende i de pågældende syddanske kommuner 

Beliggenhedskommune Antal tilbud beliggende i kommunen Antal indskrivninger pr. 31/3 2014 

Esbjerg Kommune 1 13 

Fredericia Kommune 2 85 

Faaborg Midtfyn Kommune 2 93 

Kerteminde Kommune 1 19 

Kolding Kommune 2 61 

Middelfart Kommune 4 98 

Nordfyns Kommune 2 112 

Nyborg Kommune 8 283 

Odense Kommune
8
 3 71 

Svendborg Kommune 1 39 

Tønder Kommune 1 11 

Vejen Kommune 2 72 

Vejle Kommune 
9
 2 48 

I alt 
10

 31 1005 

 

De geografiske kort samt tabel 6.1 illustrerer, at en stor del af regionens sociale tilbud er beliggende på Fyn. 

Mere præcist er 18 af de 28 regionale tilbud beliggende på Fyn, hvilket svarer til, at en fynsk kommune er 

beliggenhedskommune ved 71 % af alle indskrivningerne på regionens sociale tilbud. Bilagsmaterialet 

illustrerer, at der er tre centre/ målgrupper, hvor tilbuddene udelukkende er beliggende på Fyn. Alle 

regionens tilbud til børn og unge med handicap og/ eller sociale vanskeligheder er beliggende på Fyn 

nærmere bestemt i Middelfart, Odense, Faaborg Midtfyn, og Nyborg kommuner. Der ses ydermere en 

centrering af tilbud til mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor de regionale tilbud til 

denne målgruppe er beliggende i Nordfyns, Kerteminde og Nyborg kommuner. Endelig er de regionale 

tilbud til mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning beliggende i Svendborg og Nyborg 

kommuner.  

For de øvrige tilbud og målgrupper ses der ikke samme tendens i forhold til klyngedannelse.  

                                                           
8
 Kommuners anvendelse af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelse, da anvendelsen 

ikke opgøres i antal indskrivninger 
9
 Èt af disse 2 tilbud er Center for Kommunikation og Hjælpemidler, som nedlukkes ultimo 2014. Center for 

Kommunikation og Hjælpemidler indgår ikke i opgørelsen, da anvendelse ikke opgøres i antal indskrivninger. 
10

 Antal af tilbud summerer op til 31, idet tilbuddene Børnehusenes er beliggende i både Middelfart, Nyborg, Odense og 

kommuner, samt tilbuddet Engbo er beliggende i både Kerteminde og Nyborg kommuner. 
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6.2 Angivelse af købere af pladserne 

En opgørelse pr. 31/3 2014 viser, at der i alt er 1005 indskrivninger på Region Syddanmark tilbud. Dette tal 

inkluderer både døgnpladser og dagpladser, hvilket betyder, at én borger der både anvender dag- og døgn 

tilbud, vil dette tælle for to indskrivninger.   

De syddanske kommuner anvender samlet set 859 pladser ud af de 1005 pladser, hvilket betyder, at de 

syddanske kommuner har en købsandel på 85,5 %. Dette betyder således også, at kommuner udenfor 

Syddanmark køber 14,5 % af Region Syddanmark pladser på det specialiserede socialområde.  I alt 43 

kommuner udenfor Syddanmark købte pr. den 31/3 2014 pladser hos Region Syddanmark. Se bilag 3 for en 

oversigt over købsandel fordelt på kommuner.  

Af bilag 4 ses en oversigt over antallet af pladser anvendt af beliggenhedskommunen. Denne er interessant, 

idet en beliggenhedskommune alt andet lige vil have et større incitament for at overtage et tilbud, såfremt 

beliggenhedskommunen anvender en stor andel af pladserne.  Der ses overordnet en relativ stor spredning 

blandt køberne af de sociale regionale tilbud i Syddanmark. Tilbuddene, der er placeret i Odense 

Kommune, Børnehusene (Odense) samt Bihuset er således de eneste tilbud, hvor beliggenhedskommunen 

anvender 50 % eller flere af pladserne.  

Som det fremgår af afsnit 6.1 ovenfor er over halvdelen af regionens tilbud beliggende på Fyn. Endvidere er 

der tre målgrupper / centre, hvor tilbuddene udelukkende er beliggende på Fyn. Det er interessant, at 

undersøge, hvorvidt de kommuner, der anvender disse tilbud hovedsagligt er de fynske kommuner. Dette 

vil alt andet lige give et større incitament til, at de pågældende kommuner kan tænkes at have interesse i at 

drive tilbuddene i et tværkommunalt klyngesamarbejde.  

Handicapcenter Nordøstfyn - mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 

Der er, pr. 31/3 2014, i alt 190 indskrivninger på Handicap Nordøstfyn. Heraf anvendes de 160 af pladserne 

af fynske kommuner. Dette svarer til, at 89 % af pladserne anvendes af fynske kommuner. 

 

Handicapcenter Sydøstfyn - mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning 

Der er, pr. 31/3 2014, i alt 159 indskrivninger på Handicapcenter Sydøstfyn. Heraf anvendes 131 af 

pladserne af fynske kommuner. Dette svarer til, at 82 % af pladserne anvendes af fynske kommuner. 
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Center for Børn og Unge – børn og unge med handicap og/ eller sociale vanskeligheder 

Der er, pr. 31/3 2014, i alt 116 indskrivninger på Center for Børn og Unge. Heraf anvendes 75 af pladserne 

af fynske kommuner. Dette svarer til, at 65 % af pladserne anvendes af fynske kommuner. Fordelingen 

ændres, såfremt der ses bort fra den sikrede afdeling Egely, der har en landsdækkende funktion, og dermed 

optager børn og unge fra hele landet. 

Der er pr. 31/ 3 2014, i alt 78 indskrivninger på Center for Børn og Unge eksklusiv Egely. Heraf anvendes 63 

af pladserne af fynske kommuner. Dette svarer til 81 % af pladserne.   

 

Ses der på de tre pågældende tilbud som udelukkende har fynsk driftsherre, kan det hermed konkluderes, 

at pladserne i overvejende grad også anvendes af de fynske kommuner. Dette vil alt andet lige medføre et 

større incitament til, at de pågældende fynske kommuner kan have interesse i at gå sammen om at drive 

tilbuddene i et tværkommunalt samarbejde. 

Ligeledes kan der være andre af de regionale tilbud som i overvejende grad anvendes af nabokommuner, 

hvor der på samme måde kan overvejes et tværkommunalt klyngesamarbejde.   

 

6.3 Udviklingen i antallet af sociale pladser drevet af Region Syddanmark fra 

2007 – 2014 

Der er sket en markant udvikling i antallet af sociale pladser drevet af Region Syddanmark fra 2007 til 2014. 

Bilag 5 illustrerer, at der således er sket mere end en halvering i antallet af sociale pladser drevet af Region 

Syddanmark fra 2007 til 2014. Faldet i antal pladser er størst indenfor voksenområdet. 11  Faldet i pladser 

har været særligt markant i årene lige efter kommunalreformen. Faldet i antallet af sociale pladser drevet 

af Region Syddanmark har i de seneste par år været knap så markant. Det ser ud til, at køb af de regionale 

sociale pladser har fundet et mere stabilt leje, dog med en faldende tendens.  

Faldet i antallet af pladser drevet af Region Syddanmark understreger, at det er vigtigt at tage en strategisk 

tilgang til de tilbud, som regionen driver. Såfremt den faldende tendens fortsætter uden strategisk 

stillingtagen fra kommunerne, kan der på sigt være tale om en ukontrolleret nedlukning med risiko for at 

miste faglig specialiseret viden samt ekstraudgifter for kommunerne.  

Der kan være flere årsager til, at de nuværende regionale tilbud ikke er blevet overtaget af kommunerne. 

Eksempelvis kan en forklaring være, at beliggenhedskommunen kun anvender få af pladser på tilbuddet. En 

anden forklaring kan være økonomisk risiko, der er forbundet med overtagelse af tilbuddet. Derudover kan 

                                                           
11

 Kilde: ”Regionernes aktiviteter på social og specialundervisningsområdet i 2014”, Danske Regioner, april 2014 
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valget eventuelt være begrundet i en begrænset erfaring med at drive tilbud til den pågældende 

målgruppe. Endvidere kan der være lokale eller historiske forhold både i kommunerne og regionerne, der 

har betydning for, om kommunerne ønsker at overtage de tidligere amtskommunale tilbud. 12 

 

6.4 Region Syddanmarks overordnede økonomi på socialområdet set i forhold til 

det samlede specialiserede socialområde i Syddanmark  

I dette afsnit skabes der et overblik over Region Syddanmarks driftsøkonomi set i forhold til det 

specialiserede socialområde i Syddanmark. Region Syddanmarks driftsøkonomi er i 2014 på 662 mio. kr. I 

forhold til den samlede økonomi på det specialiserede socialområde svarer dette til 8 %. I Region 

Syddanmarks driftsøkonomi indgår dog områder13, som ikke indregnes i det specialiserede socialområde, 

men det giver stadig et billede af den regionale økonomi i forhold til kommunernes. I perioden fra 2011 til 

2014 er den regionale økonomi faldet fra 853 mio. kr. i 2011 til 662 mio. kr. i 2014, som vist i tabel 6.2. I 

2011 udgjorde den regionale økonomi 10,1 % mod 8,0 % i 2014. Det skyldes hovedsagligt hjemtagelse af 

regionale tilbud til kommunerne og mindre brug af de regionale tilbud. 

Tabel 6.2: Region Syddanmark økonomi i forhold til kommunerne på det specialiserede socialområde14 

Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 

Samlet set i den syddanske landsdel 8.448 8.404 8.538 8.306 

Region Syddanmark 853 759 707 662 

Regionens økonomi i forhold  
til det samlede specialiserede socialområde 

10,1 % 9,0 % 8,3 % 8,0 % 

 

På voksenområdet er regionens økonomi lidt større, da økonomien i 2014 udgør 9,5 % af det specialiserede 

voksenområde i Syddanmark, men også her har økonomien været faldende fra 11,0 % i 2011 til 9,5 % i 

2014, som vist i tabel 6.3. På børne- og unge området er det regionale budget fra 2011 til 2014  faldet med 

108 mio. kr.  

  

                                                           
12 Kilde: ”Evaluering af kommunalreformen”, marts 2013, s. 159 
13

 Områderne er specialundervisning og kommunikationscentre. 
14

 Kilder: KL’s opgørelse for udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde og ”Regionernes aktiviteter på 

social- og specialundervisningsområdet”, Danske Regioner, april 2014 
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Tabel 6.3: Region Syddanmarks økonomi i forhold til kommunerne på det specialiserede socialområde - voksenområdet 

Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 
2012 

Regnskab 
2013 

Budget 2014 

Samlet set i den syddanske landsdel 5.519 5.495 5.536 5.446 

Region Syddanmark 607 555 554 517 

Regionens økonomi i forhold  
til det samlede specialiserede socialområde 

11,0 % 10,1 % 10,0 % 9,5 % 

 

Tabel 6.4: Region Syddanmark økonomi i forhold til kommunerne på det specialiserede socialområde – børn- og 

ungeområdet 

Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 
2012 

Regnskab 
2013 

Budget 2014 

Samlet set i den syddanske landsdel 2.929 2.910 3.002 2.860 

Region Syddanmark 252 204 153 144 

Regionens økonomi i forhold  
til det samlede specialiserede socialområde 

8,6 % 7,0 % 5,1 % 5,0 % 

 

Region Syddanmarks anlægsudgifter i perioden er vist i tabel 6.5: 

Tabel 6.5: Region Syddanmarks anlægsudgifter 2011 til 2014  

Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 

Anlægsudgifter 198 324 236 284 
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7. Beskrivelse af scenarier 

I dette afsnit beskrives tre forskellige overordnede scenarier:  

1: Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud (omfatter sociale- socialpsykiatriske og 

specialundervisningstilbud).  

2: Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region Syddanmarks sociale tilbud.  

3: Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks sociale tilbud. 

 

7.1 Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud 

7.1.1 Beskrivelse af scenariet 

Scenarie: Kommunerne overtager alle Regions Syddanmarks tilbud enten ved overtagelse af 

beliggenhedskommunen eller ved tværkommunalt fællesskab. Nedenfor gennemgås scenariets faglige og 

økonomiske konsekvenser. Endeligt gennemgås et hypotetisk tankeeksperiment over, hvorledes scenariet 

kunne organiseres.  

 

Faglige konsekvenser  

Den faglige udvikling i kommunerne er påvirket af en ændret holdning – et paradigmeskifte i forhold til 

opgaveløsningen. Borgeren mødes i dag med en forventning om at udnytte sine ressourcer i så stort 

omfang som muligt, og ikke med en diagnose vinkel. Der kigges på funktionsniveau, og der arbejdes mod 

øget inklusion. Der arbejdes ikke længere med rene BUM- modeller, men i høj grad med samarbejde 

mellem myndighed, borger og leverandør. Den udvikling har regionen af gode grunde ikke gennemført, da 

de alene har forsyningsansvar og ikke myndighedsansvaret.  

Kommunerne får med en overtagelse af de regionale tilbud mulighed for at styre og regulere i forhold til 

den udvikling, der er på området.  

Når et tilbud overtages følger den faglige ekspertise med, der er ikke grund til at tro, at den faglige 

ekspertise udvandes – at der vil ske en afspecialisering. Tværtimod vil kommunen have et incitament til at 

udvikle på ekspertisen og faglighederne. Fagligheden er bundet til medarbejdernes kompetencer.  

Det vurderes, at kommunerne vil have mere indflydelse på tilbuddet, hvis kommunerne overtager sociale 

tilbud fra Region Syddanmark. Det vurderes, at det vil være nemmere at tale om mål, indsatser og 

serviceniveau med en kommune, som også løfter et myndighedsansvar og dermed arbejder i en kontekst, 
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hvor man skal udrede borgeren i forhold til VUM eller tilsvarende udredningsmetode. En højere grad af 

harmonisering af serviceniveauerne vil for borgeren betyde en mere ligelig fordeling af ressourcerne. 

 

Udbudskommunen vil ofte selv købe pladser på tilbuddet og ønsker derfor selv høj kvalitet til fornuftig pris, 

så flest mulige kan hjælpes. Kommunerne har dermed et indbygget incitament til at sikre god faglighed til 

rette pris. Endvidere vil borgeren opleve en mere helhedsorienteret indsats herunder en bedre 

sammenhæng til kommunens øvrige indsatser.  

Såfremt en beliggenhedskommune overtager et tilbud, vil der kunne komme reaktioner fra såvel 

borgergrupper, pårørendeforeninger, medarbejdere og andre interessenter. Reaktioner som kan udspringe 

af de myter, som der eksisterer f.eks. om afspecialisering, økonomi- og rationaletænkning m.m. 

Reaktionerne må imødegås med en hensigtsmæssig kommunikationsstrategi.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunerne har en interesse i at sælge pladser til andre kommuner. Dermed bør forsyningssikkerheden 

ikke være udfordret. Jo højere pladsnormering, jo mere effektivt og bæredygtigt vil et tilbud alt andet lige 

være. 

Kommunerne får fuld indflydelse på anvendelsen af de kommunale midler til området eksempelvis 

investeringer vedrørende renoveringsplaner.   

I det omfang den faglige udvikling medfører, at behovet for de bestående pladser falder, kan kapaciteten 

reduceres eller udnyttes til eventuelle andre behov.  

Regionale tilbud har tidligere skabt betydeligt merforbrug, som er sendt videre til køberkommunerne 

gennem efterreguleringer. Situationen udspringer muligvis af, at regionen alene sælger pladser, samtidig 

med at drift af tilbuddene hverken må medføre nettoudgifter eller nettoindtægter for regionen.  

Incitamentet til den stramme styring er dermed ikke så nærværende i regionen som i kommunen.15 

                                                           
15 Der er på grund af den tidsmæssige begrænsning for initiativet ikke foretaget en afdækning og sammenligning af den 

økonomiske styringsmodel for tilbuddene i Region Syddanmark kontra den økonomiske styringsmodel i de enkelte 

syddanske kommuner. 
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Ved overtagelse af tilbud fra regionens tilbud overtages alle aktiver og passiver. Det er i den forbindelse 

blandt andet vigtigt at gøre sig overvejelser omkring gæld bundet i grunde og bygninger. Der henvises til 

afsnit 8 for yderligere beskrivelse af generelle økonomi og personale tekniske forhold ved overtagelse af 

regionalt tilbud. Der vil endvidere være omkostninger med at få tilbuddet til at indgå i den nye 

sammenhæng, herunder eksempelvis omkostninger forbundet med at få forskellige kulturer til at mødes, få 

etableret rette IT-udstyr mm.  

 Som følge af den faglige udvikling, hvor borgerne i stigende omfang ønsker tilbud i eget nærområde, vil 

driftsherre kunne opleve, at salg af pladser til andre kommuner falder. En konsekvens heraf er, at der skal 

kompenseres for de faldende indtægter. I sådanne tilfælde skal driftsherre hurtigst muligt tilpasse driften. 

Driftsherre bærer ikke den økonomiske risiko alene, idet et eventuelt opstået underskud efterreguleres i 

taksterne to år efter, jf. Styringsaftalen. Såfremt der er tale om en mindre kommune, der selv køber få 

pladser på tilbuddet, kan det eksempelvis overvejes, om der bør udarbejdes en tværkommunal 

samarbejdsmodel, idet et samarbejde alt andet lige bør mindske driftsrisikoen samt virke understøttende 

med hensyn til efterspørgsel efter tilbuddets pladser. Se mere om tværkommunalt samarbejde i afsnit 

7.1.2.  

 

7.1.2 Organiseringsmuligheder 

Drift af beliggenhedskommunen under samme forhold som kommunens øvrige rammeaftaletilbud 

Det er jf. SEL § 186 alene beliggenhedskommunen, der kan overtage de regionale sociale tilbud. Der kan 

være flere gode grunde til at en beliggenhedskommune ønsker at overtage et regionalt tilbud, for herefter 

at drive tilbuddet under samme forhold som de øvrige tilbud i beliggenhedskommunen.  

 Det kan for beliggenhedskommunen skabe endnu bedre betingelser for læring og udvikling på 

tværs af tilbuddene i kommunen.  

 Den pågældende beliggenhedskommune vil meget muligt kunne opnå en bredere vifte af tilbud til 

borgerne herunder opnå en bedre sammenhæng i indsatsen.  

 Øget nærhed til civilsamfundet. Pårørende ønsker i stigende grad geografisk nærhed 

 Direkte sammenhæng mellem politisk besluttet serviceniveau(udmøntet gennem 

ydelsesbeskrivelser og kvalitetstandarder) og ydelser på det enkelte tilbud (for egne borgere) 

 Direkte indflydelse på alle driftmæssige forhold, herunder kapaciteten (dog under hensyntagen til 

Styringsaftale mv.) 
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Der kan dog være forhold, der gør, at en kommune ikke, alene, ønsker at drive et regionalt socialt tilbud, 

der er beliggende i kommunen. I sådanne tilfælde bør et fælleskommunalt samarbejde overvejes.  

Tværkommunalt samarbejde 

Der er en række forskellige muligheder for tværkommunalt samarbejde. Eksempelvis: 

 Oprettelse af § 60 selskab med hjemmel i kommunestyrelseslovens § 60 

 Abonnementsordninger  

 Forpligtende samarbejdsaftaler 

 Gensidige hensigtserklæringer 

I afsnit 9 gennemgås tværkommunale samarbejdsmuligheder mere uddybende. 

Der kan være flere rationaler ved et tværkommunalt samarbejde om driften af tilbud:  

 Der tages et fælles ansvar for det specialiserede socialområde både fagligt og økonomisk. 

 Der vil kunne skabes gode betingelser for læring og udvikling på tværs af kommunerne.  

 Flere kommuner vil, på lige fod, deltage i driften, hvilket alt andet lige bør medføre en mindre 

driftsrisiko.  

 Et samarbejde om driften bør virke understøttende mht. efterspørgsel efter tilbuddets pladser – 

samarbejde mellem flere kommuner bør stimulere efterspørgslen efter pladser. På grund af det 

mellemkommunale samarbejde vil der ganske enkelt være flere borgere indenfor fællesskabet, som 

vil kunne profitere af tilbuddet. 

7.1.3 Hypotetisk tankeeksperiment  

I dette afsnit gennemgås et hypotetisk tankeeksperiment med det formål at udfolde nogle af de 

overvejelser, der skal gøres, og nogle af beslutninger, der skal træffes. 

Hypotetisk scenarie: 

Alle de syddanske beliggenhedskommuner meddeler Region Syddanmark senest den 1. januar 2016, at de 

ønsker at overtage de tilbud, der er beliggende i deres kommune. Tilbuddene overtages senest den 1. 

januar 2017.  De syddanske kommuner har forinden meddelelsen til Region Syddanmark udarbejdet en 

fælleskommunal politisk aftale for organiseringen af tilbuddene.  

Den politiske aftale (hypotetisk): 

Der er i den politiske aftale aftalt følgende for de 28 regionale sociale tilbud:  
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- 12 af tilbuddene vil fremover drives af beliggenhedskommunen under samme forhold som 

kommunernes øvrige specialiserede sociale tilbud i rammeaftalen.     

- 8 af tilbuddene vil fremadrettet drives i et geografisk og fagligt klyngesamarbejde med 5 

nabokommuner. Tilbuddene består tilsammen af 2 overordnede målgrupper og drives via en 

tværkommunal forpligtende samarbejdsaftale. Der blev indledningsvist i processen talt om at 

oprette et fælleskommunalt selskab med hjemmel i kommunestyrelsesloven. Begrundelsen for 

denne konstruktion var blandt andet en fælles risikodeling blandt kommunerne i forhold til 

omkostningerne til grunde og bygningerne, da det blev vurderet, at bygningerne stod overfor en 

renovering samtidig med, at der var en del gæld bundet i bygningerne. Når det alligevel endte med 

en forpligtende samarbejdsaftale skyldes det blandt andet, at § 60 selskabskonstruktion var ganske 

omfattende at etablere og drive. Eksempelvis kan et sådan selskab kun sælge pladser til de 

deltagende kommuner i § 60 selskabet. Såfremt andre kommuner ønsker at købe pladser skal de 

indtræde i selskabet, hvilket vil kræve Statsforvaltningen godkendelse. Ydermere lykkes det i den 

forpligtende samarbejdsaftale at tage højde for beliggenhedskommunens øgede risiko i forhold til 

bygningernes stand samt gæld i bygningerne. Finansieringsmodellen består af en kombination af 

takst og abonnement.  

- 2 af tilbuddene drives ved en forpligtende samarbejdsaftale mellem alle 22 syddanske kommuner. 

Finansieringsmodellen består af en kombination af takst og abonnement.      

- 5 af tilbuddene drives af beliggenhedskommunen, men hvor der indgås gensidige 

hensigtserklæringer med de syddanske brugerkommuner.   

- 1 af tilbuddene omstruktureres, og lægges sammen med et eksisterende tilbud i kommunen. Det 

blev vurderet, at der var behov for en faglig udvikling af tilbuddet.  

Der har i processen op til de konkrete overtagelser været en god dialog med borgergrupper, 

pårørendeforeninger, medarbejdere og andre interessenter, hvilket har medført en god 

overdragelsesproces.   
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7.2 Kommunerne overtager nogle udvalgte af Region Syddanmarks sociale 

tilbud 

7.2.1 Beskrivelse af scenariet 

Scenarie: Kommunerne overtager nogle udvalgte af Regions Syddanmarks tilbud enten ved overtagelse af 

beliggenhedskommunen eller ved tværkommunalt fællesskab. Nedenfor gennemgås scenariet faglige og 

økonomiske konsekvenser.  

 

Faglige konsekvenser  

Det er positivt, at der tages en strategisk tilgang til de tilbud som Region Syddanmark driver. Den 

nuværende fordeling af tilbud mellem kommuner og regioner synes at afspejle en række lokale hensyn og 

prioriteringer, men er umiddelbart ikke resultatet af strategisk tilgang til de tilbud, som regionen driver for 

kommunerne.  

Scenariet har de samme faglige konsekvenser som gennemgået i afsnit 7.1.1. vedrørende overtagelse af 

alle de regionale tilbud.  

 

Udover disse konsekvenser bør der endvidere indgå overvejelser omkring regionen faglige miljø herunder 

en overvejelse vedrørende kritisk masse. Såfremt kommunerne overtager en stor andel af de regionale 

sociale tilbud kan Region Syddanmark muligvis ikke vedblive at være organiseret i en faglig enhed, men vil 

sandsynligvis blive lagt ind under andre driftsområder. Det faglige miljø i regionen vil svinde ind og den 

faglige ekspertise drænes. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Scenariet har de samme økonomiske konsekvenser som gennemgået i afsnit 7.1.1. vedrørende overtagelse 

af alle de regionale tilbud. Der bør endvidere indgå en overvejelse om kritisk masse, idet tilbudsenhederne 

alt andet lige bliver mindre robuste overfor ændringer i efterspørgsel, jo færre pladser der er. Endvidere vil 

der være faste udgifter til administration (overhead) mm., der ikke nødvendigvis kan nedskaleres i samme 

niveau som nedskalering af antal pladser.   
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7.2.2 Organiseringsmuligheder 

- Mulighederne for organisering er de samme som i afsnit 7.1.2.  

 

7.3 Kommunerne overtager ingen af Region Syddanmarks tilbud 

Scenarie: Kommunerne overtager ingen af Regions Syddanmarks tilbud, og opgavefordelingen er dermed 

status qua. 

7.3.1 Beskrivelse af scenariet 

Konsekvenserne er jf. ovenstående, at kommunerne på de regionale tilbud har begrænset indflydelse på 

den daglige udvikling og ikke kan regulere pladser og priser i forhold til efterspørgsel og behov. Såfremt den 

beskrevne tendens i afsnit 6.3 fortsætter, kan kommunerne stille og roligt anvende tilbuddene i mindre og 

mindre omfang.  Dermed risikeres, at tilbuddet udfases, og der er en risiko for, at den faglige ekspertise 

splittes og spredes for alle vinde. Samtidig vil tilbuddene fortsat ikke være sikre på, om en eller flere 

kommuner hen af vejen ønsker at overtage. Det kan skabe usikkerhed i tilbuddene og påvirke den faglige 

ekspertise. Som beskrevet i afsnit 7.1.1. har erfaringen har vist, at de regionale tilbud tidligere har skabt 

betydeligt merforbrug, som er sendt videre til køberkommunerne gennem efterreguleringer. 16 

 

7.3.2 Forslag til fremadrettede tiltag 

 

Udarbejdelse af driftskrav til Region Syddanmark 

Der ses et behov for udarbejdelse af driftskrav til Region Syddanmark for at imødekomme de ovenfor 

nævnte konsekvenser ved en status qua af opgavefordelingen.  

  Behov for en harmonisering af kommunalt ønsket serviceniveau og regionalt leveret serviceniveau  

Der opleves et behov for mere tæt sammenhæng mellem rollen som henholdsvis køber og 

sælger(bestiller og udfører) – køberkommunen bestiller ydelser ud fra et veldefineret og politisk 

besluttet serviceniveau. Sælger(i dette tilfælde regionen) bør tilpasse ydelser til købers behov. 

Derigennem skabes overensstemmelse mellem det kommunalt besluttede serviceniveau og den 

ydelse, som det regionale tilbud leverer. I den nuværende situation kan en kommune opleve, at to 

                                                           
16

 Der er på grund af den tidsmæssige begrænsning for initiativet ikke foretaget en afdækning af den økonomiske 

styringsmodel for tilbuddene i Region Syddanmark kontra den økonomiske styringsmodel i de enkelte syddanske 

kommuner. 
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sammenlignelige borgere modtager to forskellige ydelser/serviceniveauer alene af den årsag, at 

den ene borgere er placeret på kommunens eget tilbud, og den anden borger er placeret på et 

regionalt tilbud. 

 

 Mere sammenhæng i den enkelte sag mellem kommunal VUM, bestilling og hvad regionen mener 

der skal leveres(definition af ydelse). Overgangen til ny takstmodel i regionen viser, at der er 

ganske stor forskel på, hvad regionen mener den enkelte borger har behov for, og kommunens 

vurdering af samme borger. 

 

Tæt økonomisk styring – hyppige opfølgninger 

Erfaringen har vist, at der eksisterer/har eksisteret en anden styringskultur i regionen og i regionale 

tilbud. 17 Regionale tilbud har tidligere skabt betydeligt merforbrug, som er sendt videre til 

kommunerne, idet regionens drift af sociale tilbud er et nulsumsspil for regionen. Der er behov for 

en tæt økonomisk styring.  

 

Dialog om den faglige udvikling, herunder om eventuelle behov for udvikling af tilbud 

Der er behov for en kontinuerlig dialog vedrørende den faglige udvikling, herunder eventuelle 

behov for tilpasning af regionale tilbud. Jf. beskrivelse i afsnit 5.2 er perspektivet i kommunerne, at 

borgerne skal støttes til større mestringsevne og tættere på det almindelige liv. 

 

 Øvrige tiltag 

Kunderåd på de regionale centre/ tilbud i Region Syddanmark 

Kommunerne bør søge stor indflydelse i kunderådene på de regionale centre, herunder dialog om 

den faglige udvikling på stedet, samt opfølgning på den økonomiske udvikling. Endvidere kan 

kommunerne og regionen gennem dialog opnå en større forståelse for hinandens vilkår og behov. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Der er på grund af den tidsmæssige begrænsning for initiativet ikke foretaget en afdækning af den økonomiske 

styringsmodel for tilbuddene i Region Syddanmark kontra den økonomiske styringsmodel i de enkelte syddanske 

kommuner. 
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Fokus på sikring af den specialiserede viden 

Der skal fortsat fokuseres på at sikre, at særlig specialiseret viden ikke går tabt. Det er vigtigt at 

sikre, at særlig værdifulde videnspersoner fra regionale tilbud integreres i det kommunale system i 

tilfælde af lukning af et regionalt tilbud. 

Endvidere skal der kontinuerligt arbejdes på en høj grad af vidensdeling på området. Der arbejdes 

på muligheden for oprettelse af en vidensdatabase ”Viden til Effekt”, der blandt andet kan danne 

base for denne vidensdeling, hvor fagligheder blandt andet kan ”mødes” på tværs af kommunerne.  

8. Overordnede driftsmæssige forhold ved overtagelse af regionalt tilbud 

8.1 Vilkår for fremtidig drift af tilbud 
Servicelovens § 186 fastsætter vilkår for kommuners overtagelse af regionale tilbud. Det er 

kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, som kan overtage et regionalt tilbud. 

Ifølge § 186, stk. 2 skal en kommune, der overtager et tilbud fra regionen: 

 Stille tilbuddet til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastsættes i rammeaftalen, jfr. 

servicelovens § 6. 

 Kommunalbestyrelsen overtager regionsrådets forpligtelse til at koordinere kapacitet og 

sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 

Det fremgår af § 6, stk. 1, at kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet årligt indgår en 

rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne 

lov, som er beliggende i regionen. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. I 

Styringsaftalen fremgår en række principper, der skal overholdes, heraf blandt andet principper for 

takstberegningen. Takstberegningen er beregnet ud fra et princip om, at det er samtlige faktiske udgifter, 

der er forbundet med driften af det pågældende tilbud, der udgør takstens størrelse. Kommunen skal altså 

hverken ”tjene” eller ”tabe” på at stille pladser til rådighed i tilbuddene. Ifølge Styringsaftale 2014 i 

Syddanmark indregnes et over/ underskud i taksten for det kommende år, så de kommuner, der benytter 

tilbuddet, i fællesskab bærer udgiften ved eventuelle tomme pladser.  
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8.2 Generelle økonomi og personale tekniske forhold ved overtagelse af 

regionalt tilbud  
Kommunen overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til 

varetagelsen af tilbuddet. 18 

Såfremt der er forskel på aktiver og passiver, skal kommunen eller regionsrådet kompenseres. Hvis 

aktiverne således er større end passiverne overtager kommunen en gældspost fra regionen. Dette påvirker 

hverken kommunens låneramme eller anlægsramme. 

Eksempel på overtagelse af tilbud fra regionen pr. 1.1.2017: 

Aktiver 1.1.2017 

Likvide aktiver 200.000 

Akkumuleret overført mer/-mindreforbrug (2015) 500.000 

Grunde og bygninger 30.000.000 

Aktiver i alt 30.700.000 

Passiver  

Akkumuleret overført mer/-mindreforbrug (2016) -100.000 

Gæld -7.000.000 

Passiver i alt -7.100.000 

Kompensation til regionen:  

Overtagelse af gældsposter 23.600.000 

  

Nettoværdi 0 

 

Overtagelsen af et tilbud påvirker ikke serviceudgifterne, idet nettoudgifterne til drift af tilbuddet 

modsvares af en besparelse på køb af pladser hos regionen. Ved overtagelsen vil der dog være en række 

engangsudgifter til bl.a. opgradering it-systemer, licenser og konvertering af løndata.   

                                                           
18 Reglerne vedr. overtagelse af overtagelse regionale tilbud er beskrevet i Serviceloven § 186 og 187, samt i 

bekendtgørelse nr. 782 af 06. juli 2006. 
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Kommunen overtager med rettigheder og pligter det personale, der er tilknyttet tilbuddet. Dertil kommer 

et forholdsmæssigt antal af regionen øvrige ansatte. Det sidste er det personale, der bliver aflønnet via 

overhead. 

Tjenestemandspensionen udbetales af kommunen, som herefter kan få refunderet en andel hos regionen.19 

Det er regionsrådet, der udarbejder aftaleudkastet for overtagelse af tilbud.  

9. Tværkommunale samarbejdsmuligheder 
Som det fremgår i afsnit 8, kan beliggenhedskommune jf. § 186 overtage regionale sociale tilbud. Herefter 

er der flere forskellige tværkommunale samarbejdsmuligheder. Nedenfor gennemgås nogle af disse 

tværkommunale organiseringsmuligheder.  

 

9.1 Oprettelse af § 60 selskab med hjemmel i kommunestyrelseslovens § 60 
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse beskriver muligheden for oprettelse af et § 60 selskab: 

§ 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende 

kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i 

lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen. 

Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. 

Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når statsforvaltningen finder rimelig grund 

dertil. 

Stk. 3. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af statsforvaltningen og skal fastsættes af denne 

i tilfælde af uenighed mellem deltagerne. 

 

Kort om § 60-selskaber:  

• Skal godkendes af tilsynsmyndigheden, da de medfører indskrænkning i de enkelte deltagende 

kommunalbestyrelsers beføjelser  

• Selskabets kompetence er begrænset til den specielle opgave, til hvis udførelse fællesskabet er dannet.  

• Hører ind under den offentlige forvaltning.  

• Kan kun have kommuner som deltagere og kan ikke etableres som A/S eller ApS. Typisk anvendes I/S.  

• Personlig, solidarisk og principal hæftelse.  

                                                           
19

 Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006. 
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• Ingen lovmæssige krav til størrelsen af indskudskapital/ejerandele.  

Det kommunale indskud (sammenlignet med øvrige deltageres indskud) har betydning for ejerandelen af 

selskabet.  

• Deltagelse i et § 60-selskab har betydning for de kommunale lånerammer/ deponeringsreglerne i den 

kommunale lånebekendtgørelse.  

• Andre kommuner kan indtræde i et eksisterende selskab. Kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse.  

• De deltagende kommuner i et § 60-selskab kan producere til sig selv uden udbud (in house).  

• Bestemmelser om opsigelse/uopsigelighed kan fremgå af interessentskabskontrakten. Hvis ingen 

regulering kan aftaler ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en 

deltagers anmodning, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil. 20 

 

9.2 Abonnementsordninger 
Ved abonnementsordninger køber kommunen en generel trækningsret frem for et konkret fastsat antal 

ydelser/pladser i tilbuddet. Modellen minder om objektiv finansiering, men med den forskel, at ingen 

kommune tvinges ind i ordningen. Øvrige kommuner vil kunne benytte tilbuddet med takstbetaling 21 

I Styringsaftalen 2015 i Syddanmark fremgår følgende vedr. abonnementsaftaler:  

Social-, børne- og integrationsministeriet har varslet en revision af reglerne for takstberegning på det 

sociale område. Der forventes hermed, at der bliver mulighed for at fravige takstprincippet og i stedet indgå 

aftale om abonnementsordninger eller andre ordninger, der indebærer fælles finansiering uden direkte 

sammenhæng til anvendelsen af tilbuddene. Ministeriet betragter muligheden for abonnementsordninger 

som et væsentligt element i muligheden for at understøtte efterspørgslen efter de mest specialiserede 

tilbud.  

Med forbehold for ministeriets nærmere udformning af reglerne om abonnementsordninger gælder 

følgende i 2015 i region Syddanmark.  

Indførelse af og udformningen af abonnementsordninger forudsætter gensidig accept fra de berørte 

kommuner. Abonnementsordningen skal være gennemskuelig. Der må ikke ske sammenblanding mellem 

abonnementsordningers økonomi og de takstfinansierede ydelsers økonomi. 

                                                           
20

 Kilde: ” Rambøll” 
21

 Evaluering af kommunalreformen 
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9.3. Forpligtende samarbejdsaftaler 
Forpligtende købsaftaler indebærer, at kommunerne i samarbejdet garanterer for betaling af et bestemt 

antal pladser i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre. Det giver sikkerhed for en 

Basisindtægt. 22 

Et eksempel på en forpligtende samarbejdsaftale findes i Nordjylland, hvor taleinstituttet er overdraget til 

kommunal varetagelse fra Region Nordjylland til Aalborg Kommune. Der er i finansieringsmodellen lagt op 

til, at overdragelsen håndteres i 2 trin, hvor trin 1 indebærer en midlertidig finansieringsmodel i årene 2014 

og 2015, hvor der er fokus på stabile driftsvilkår og høj grad af finansieringssikkerhed.  

I trin 1 er modellens grundlæggende præmis, at kommunerne forpligter sig på et forbrug svarende til 

niveauet i 2012. Ydelserne afregnes efter takst, men såfremt kommunen ikke anvender tilbuddet i samme 

grad som forpligtelsen, sendes der er efterregning på differencen. Såfremt andre kommuner køber mere 

end aftalt, vil det reducere den eventuelle manko mellem forbrug og omkostninger, der skal dækkes af 

kommunerne i fællesskab, og således komme alle kommunerne til gode. Da Aalborg Kommune er den 

største aftager med en andel på 43 % af den samlede efterspørgsel i 2012, er der i modellen med den 

forbrugsfordelte underskudsmekaniske indbygget en positiv incitamentsstruktur.    

Trin 2: Målet er, at der i den 2- årige periode skal udvikles en bæredygtig model, der tager afsæt i 

kommunernes forskellige behov, og udgangspunktet er derfor fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil 

baseres på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op på en kommunal 

indmelding, og konstituerer en forpligtende minimumsefterspørgsel. Efterspørgsel ud over dette niveau 

afregnes efter faktisk forbrug.    

Det er aftalt, at en kommune har mulighed for at komme ud af aftalen, såfremt driftskommunen, Aalborg 

Kommune, og den pågældende køberkommune kan opnå enighed herom. 23 

 

9.4. Gensidige hensigtserklæringer 
En anden mulighed for tværkommunalt samarbejde er gensidige hensigtserklæringer. Hensigtserklæringer 

er som oftest ikke direkte forpligtende, men indeholder hensigter og indstillinger til en bestemt adfærd.  

Fundamentet i gensidige hensigtserklæringer er tillid samt, at alle parter opnår fordele ved samarbejdet.  

                                                           
22

 Evaluering af kommunalreformen 
23

 Kilde: Styringsaftalen 2014 i Nordjylland, bilag 3 
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Horsens Kommune og Vejle Kommune har eksempelvis indgået en hensigtserklæring om at kapacitet på det 

specialiserede socialområde for voksne med psykisk funktionsnedsættelse, som er trådt i kraft den 1. 

januar 2011. Formålet med erklæringen er at etablere en ramme for parternes intension om at tilgodese 

fællesinteresse i en effektiv udnyttelse af den eksisterende kapacitet i lokalområdet. Horsens Kommune har 

behov for midlertidige botilbudspladser i et omfang, der overstiger kommunens kapacitet, mens Vejle 

Kommunens kapacitet til målgruppen overstiger kommunens eget behov for pladser. Det er Horsens 

Kommunes serviceniveau, der udgår rammen for bevillig til den enkelte borger, ligesom det er Vejle 

Kommunes driftsbudget, der fastlægger prisen for det enkelte tilbud. Erklæringen bygger på et gensidigt 

tillidsforhold mellem parterne og på et fælles ønske om stadig udvikling af kvalitet og gennemsigtighed i 

indsatsen overfor målgruppen. Erklæringen indeholder ikke driftsaftale om anvendelse af et bestemt antal 

pladser. Horsens Kommune forpligter sig til at prioritere ledig kapacitet drevet af Vejle Kommune frem for 

andre tilbud, såfremt en række betingelser er opfyldt i forhold til kvalitet, takst og tidsmæssig 

tilgængelighed. Vejle Kommune forpligter sig til at stille ledig kapacitet til rådighed samt en gennemsigtig 

prisfastsættelse med angivelse af kvalitet i tilbuddene.  

Fokusområder for samarbejdet i 2013 - 2014 vil være: 

• Fortsat samarbejde om revisitering af nuværende brugerne, med henblik på vurdering af, om brugerens 

behov kan tilgodeses ved et mindre indgribende tilbud. 

• Fortsat samarbejde om fleksibilitet indenfor det enkelte tilbud, med henblik på løbende tilpasning til 

brugerens behov. 

• Gennemsigtighed i forhold til sammensætning af det samlede tilbud til brugeren 

• Samarbejde og udvikling af: 

o Tilbud til ældre handicappede 

o Fælles begrebsafklaring 

• At forbedre overgangen fra børneområdet til voksenområdet  

Direktørerne i Horsens og Vejle kommuner følger op på samarbejdet gennem dialogmøder med deltagelse 

af ansvarlige drifts- og myndighedschefer. Er afholdes således et møde årligt på direktørniveau.  

Horsens Kommune købte i 2013 for 52,3 mio. kr. Det anslås, at Horsens Kommune i 2014 vil købe for 56,5 

mio. kr. (hvis uændret resten af 2014). 

 

  



 

Side 31 
 

10. Bilagsoversigt 
Bilag 1: Kommissorium for ”Samspil og styring i Syddanmark” 

Bilag 2: Oversigt over den geografiske placering af de regionale sociale tilbud i Syddanmark 

Bilag 3: Oversigt over købsandel fordelt på kommuner 

Den samlede opgørelse (pr. 31/3 2014) over indskrivninger på de enkelte tilbud, kommunefordelt, kan 

rekvireres ved henvendelse til Fælleskommunalt Socialsekretariat  

Bilag 4: Oversigt over antallet af pladser anvendt af beliggenhedskommunen 

Bilag 5: Kapacitet på socialområde samt specialundervisningsområdet i Region Syddanmark i 2007 - 2014 

 

 



2.6 Økonomiske ændringer i samarbejdsaftale om 
sygedagpengereformen



Område: Sundhedsområdet
Afdeling: Praksisafdelingen
Journal nr.: 14/842
Dato: 8. oktober 2014
Udarbejdet af: Helle Bruun
E-mail: Helle.Bruun@rsyd.dk
Telefon: 76631412 

Notat

Samarbejdsaftale om Sygedagpengereform og 
Førtidspension- og fleksjobreform. 
Beregning af dagstakst. 

Der har mellem Region Syddanmark og kommunernes udpegede direktør været afholdt to 
forhandlingsmøder med henblik på udarbejdelse af en ny aftale i forbindelse med den nye 
sygedagpengereform. 

I den nye indgåede samarbejdsaftale pr. 1. juli 2014 fremgår en dagstakst på 11.063 kr. Den tidligere 
aftale var baseret på en sagstakst. Ændringen til dagstakst er sket ud fra et fælles ønske. 

I vedlagte bilag ses, hvordan dagstaksten er beregnet. 

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i de faktiske udgifter i henholdt til regnskab for 2013. Med 
beslutningen om at overgå fra sagstakst til dagstakst er der også taget højde for udgifter til feriepenge, 
som ikke indgik i regnskabet 2013, da sundhedskoordinatorernes løn under ferie blev finansieret af 
den tidligere arbejdsgiver. Videre blev det besluttet at afsætte midler til en uddannelsesstilling, så  
man i Region Syddanmark også bidrager til den fremtidige ”forsyning” af sundhedskoordinatorer. 

Disse udgifter er således indregnede samtidig med, at man overgik til en ny afregningsform, ligesom 
der er indregnede den almindelige pris- og lønfremskrivning som er på 1,1%.

I den ”gamle” aftale var taksten pr. sag 1.768 kr. Med den nye aftales beregningsmodel vil det svare til 
en sagtakst 2.212,28 kr. Stigningen i taksten pr. sag skyldes udelukkende de ovennævnte 
udgiftsposter. 

Målet med at overgå til dagstakst, er bl.a. at optimere kommunernes planlægning af møder, således 
der sikres optimal udnyttelse af sundhedskoordinatorens tid. Dette i modsætning til den tidligere aftale, 
hvor prisen pr. sag forudsatte afholdelse af 5-8 møder pr. dag, hvilke ikke blev efterlevet. Samtidig 
giver den ny model kommunerne en fleksibel mulighed for at planlægge mødedagene efter deres 
konkrete behov. 

Dagstakstmodellen giver altså et incitament til en god ressourceudnyttelse. Kommuner som kan 
tilrettelægge mødedage med mere end 5 sager vil spare penge på den nye model - Omvendt hvis 
man har færre end 5 sager pr. møde dag. I 2. kvartal 2014 var der 5,4 sager pr. mødedag.   

Grundpræmissen for samarbejdet er fortsat, at kommunerne sikres et omkostningseffektivt tilbud, der 
har den rette kvalitet, og som er udgiftsneutral for Region Syddanmark. Den mellem kommunerne og 
Region Syddanmark aftalte dagstakst ligger ca. 2.000 kr. under den dagstakst man er kommet frem til 
i de øvrige regioner, hvor der er indgået aftaler. 
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Beregning af dagstaksten

Regnskab 2013 (½ år)  4.595.000 kr.
(inkl. underskud)
- Klinisk funktion       70.000 kr. 

  4.525.000 kr. 

Feriegodtgørelse     678.000 kr.
Omkostninger til uddannelseslæge         180.000 kr. 
I alt  5.383.000 kr. 

Indmeldte sager 2013 (½ år)            2.460  
 
Pris pr. sag    2.188,21 kr.  
Pris pr. sag inkl. p/l 1,1%         2.212,28 kr.
Pris pr. sag ”gammel” aftale     1.768,00 kr.

Stigning            ~ 25 %

Dagstakst:  2.212,28 * 5 =           11.063 kr. 



2.7 Det tværkommunale samarbejde i KKR på 
beskæftigelsesområdet



Den 29. oktober 2014 
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NOTAT  

Opgaver for KKR og de regionale arbejds-
markedsråd 

KKR har med beskæftigelsesreformen fået en ny opgave. Kommunerne 

forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejde i KKR, og KKR udpeger 

fem medlemmer til hvert af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.  

 

Kommunerne har med reformen fået et større fælleskommunalt ansvar for 

beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal 

overvåge kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigel-

sesråd.  

 

Det er vigtigt, at der fra start sættes en offensiv tværkommunale dagsorden, 

på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de fem kommunale medlemmer 

af de kommende regionale beskæftigelsesråd skal arbejde for at sætte den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

KKR’s nye rolle bliver at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og de 

nye regionale arbejdsmarkedsråd – og at understøtte kommunernes mulig-

heder for at tænke på tværs af sektorer og binde beskæftigelsesområdet 

sammen med erhvervspolitikken og mulighederne for at skabe vækst.  

 

Der bliver også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarkedets parter, 

som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. Der har bl.a. væ-

ret henvendelse fra flere a-kasser og LO.  

 

KKR’s formelle opgaver 

Med beskæftigelsesreformen får kommunerne til opgave at drøfte samar-

bejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. Det fore-

liggende udkast til lovforslag forudsætter, at kommunerne træffer beslut-

ning om, hvilke opgaver kommunerne vil samarbejde om i KKR. 



  2 

 

Lovforslagets bemærkninger nævner som mulige eksempler: 

• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne 

• Indsatser, der kræver specialiseret viden, fx indsatsen over for akademi-

kere, opkvalificering til særlige brancher, mv. 

 

Der er et behov for tværgående koordinering, og derfor er der i forligskred-

sen en forventning om, at kommunerne gennem KKR reelt drøfter samar-

bejder på tværs og også iværksætter relevante samarbejder.  

 

KKR får til opgave at udpege fem kommunale medlemmer til hvert af de i 

alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale 

og lokale beskæftigelsesråd. 

 

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) 

Beskæftigelsesreformen betyder, at der etableres otte regionale arbejdsmar-

kedsråd, der skal understøtte kommunernes indsats og koordinere indsatsen 

på tværs af geografi og sektorer, bl.a. ift. a-kasser, uddannelsesinstitutioner, 

mv. 

 

RAR sammensættes ifølge lovforslaget således: 

• 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening  

• 5 fra Landsorganisationen i Danmark  

• 1 fra FTF  

• 1 fra Akademikerne  

• 1 fra Lederne  

• 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening  

• 1 fra Danske Handicaporganisationer   

• 1 fra regionsrådet  

• Som tilforordnede udpeger rådet 1 repræsentant for Vækstforum, 1 re-

præsentant for VEU-centrene samt 1 repræsentant for erhvervsakade-

mier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant for uni-

versiteterne i det regionale område. 

 

Det fastsættes ikke direkte i lovforslaget, hvor mange og hvilke RAR der 

oprettes. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte antal og geo-

grafi. Der er dog politisk enighed mellem forligspartierne om, at der skal 

nedsættes et RAR for kommunerne i KKR Nordjylland, to i KKR Midtjyl-

land (et i øst og et i vest), to i KKR Syddanmark (et på Fyn og et i Sydjyl-

land), et for KKR Sjælland, et for KKR Hovedstaden og Bornholm for sig 

selv. Det er også denne inddeling, der ligger til grund for de udpegelser til 

de regionale arbejdsmarkedsråd, som beskæftigelsesministeren har bedt de 

respektive organisationer og myndigheder om at foretage, så rådene kan 

træde i kraft den 1. januar 2015.  
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Lovforslaget tillægger de regionale arbejdsmarkedsråd en rådgivende opgave 

i forhold til kommunerne og giver også rådene til opgave at koordinere fx 

virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsrådene vil derfor følge kommuner-

nes beslutninger omkring tværgående samarbejde i KKR tæt – men uden at 

have den kontrollerende opgave, som de hidtidige regionale beskæftigelses-

råd har haft. 

 

Rådene får bl.a. følgende opgaver: 

• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesind-

satsen på tværs af kommuner 

• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftige l-

sesindsatsen 

• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløs-

hedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen 

• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder 

med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed 

• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespul-

je. 

 

KL har støttet en revitalisering af samarbejdet med arbejdsmarkedets parter 

gennem nye RAR. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at de regionale 

arbejdsmarkedsråd med udgangspunkt i den formulerede opgaveliste skal 

drøfte overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Og rådgive kom-

munerne om de strategiske sigtelinjer, så kommunerne kan imødekomme 

behovene på det regionale arbejdsmarked. Rådene skal fx her bidrage til , at 

kommunerne har tilstrækkelig viden om behovene på det regionale ar-

bejdsmarked.  

 

Arbejdsmarkedsrådene kan afgive synspunkter til kommunerne omkring 

kommunernes indsats, men rådene er rådgivende og har ikke beslutnings-

kompetence ift. kommunernes. Der ligger her en væsentlig ændring i for-

hold til de funktioner, som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd har haft 

med overvågning, opfølgning og kontrol af kommunernes indsats.  

 

Samspillet mellem KKR og RAR  

Med de skitserede opgaver for de regionale arbejdsmarkedsråd vil der skulle 

udvikles et tæt samspil mellem de regionale råd og KKR. Det vil være afgø-

rende, at kommunerne i KKR drøfter tværgående udfordringer og samar-

bejder, så de kommunale repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd 

har et stærkt ståsted og kommunalt mandat ift. drøftelserne i rådene. De 

kommunale synspunkter vil stå stærkest, hvis kommunerne har en offensiv 

dagsorden i de regionale arbejdsmarkedsråd.  
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Der forestår et arbejde i at formulere, hvordan kommunerne vil samarbejde 

– udover de punkter, der er formuleret i loven. Arbejdet vil skulle ske i et 

tæt samspil mellem kommunerne i KKR. 

 

Nedenfor er skitseret en række mulige emner for de politiske drøftelser i 

KKR: 

- En halvårlig eller årlig drøftelse af udfordringerne på arbejdsmarke-

det inden for regionen. Drøftelsen kan tage afsæt i de udfordringer, 

som tilvejebringes via arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. På 

baggrund af drøftelsen udpeger KKR særlige opmærksomhedspunk-

ter for tværkommunalt samarbejde.   

- KKR drøfter, hvordan kommunerne kan samarbejde omkring ser-

vice til virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den 

lokale erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.  

- KKR drøfter indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkom-

muner kan have svært ved at løfte området alene. Hensigten er bl.a. 

at undgå mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som be-

grænser mulighederne for at skabe vækst.  

 

Alle kommuner i KKR skal ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. 

Det kan foregå inden for mindre geografiske områder. Men drøftelserne i 

KKR skal understøtte, at alle kommuner har mulighed for at indgå i rele-

vante samarbejder.  

 

Med udgangspunkt i drøftelserne kan KKR fastlægge pejlemærker for 

kommunernes ønsker til arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. Pejle-

mærker, som de kommunale repræsentanter kan bruge til at fremme den 

kommunale dagorden i rådet. 

 

Øvrige aktører 

Udover samspillet mellem KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd betyder 

beskæftigelsesreformen, at KKR får en ny rolle i forhold til en lang række 

andre aktører, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. 

 

KKR oplever, at nogle af arbejdsmarkedets parter allerede nu ønsker møder 

med KKR formandskaberne om de nye RAR og KKR’s rolle. Der har bl.a. 

været henvendelser fra Metal og LO. 

 

Beskæftigelsesreformen lægger op til, at RAR sikrer en tværgående koordi-

nering og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med fx uddannel-

sesinstitutioner og Vækstfora. Det betyder, at dagsordenen i forhold til ko-

ordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og KKR, og at 

vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 
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Fx vil det være relevant at anvende midler fra EU’s strukturfonde til be-

skæftigelsesformål. Det kan fx være til opkvalificering af ledige. 

 

Administrativ organisering 

Det skal overvejes, hvordan der kan etableres en administrativ organisering, 

der kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, på møder-

ne i KKR og i forhold til de kommunale repræsentanters varetagelse af de-

res hverv i RAR. Det kan her overvejes, om der skal nedsættes administrati-

ve arbejdsgrupper o.l. i stil med dem, som kendes fra andre af de områder, 

som KKR beskæftiger sig med (fx det sociale- og sundhedsområdet). 
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Bilag: Eksempler på tværgående kommunale 
samarbejder  

Det vil som nævnt være op til KKR at beslutte, hvordan man vil understøt-

te det tværgående kommunale samarbejde. Og alle kommuner i KKR skal 

ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Nedenstående liste kan give 

inspiration til, hvilke områder man kan forestille sig samarbejde mellem 

flere kommuner omkring.  

 

- Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på 

arbejdskraft og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Flere ste-

der i landet samarbejder 2-4 kommuner inden for et afgrænset geo-

grafisk område om kortere uddannelsesforløb inden for metal-områ-

det, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. Og omkring 

Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. infrastrukturpro-

jekter. 

- Samarbejde omkring unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder 

kunne danne afsæt for mere systematisk 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 i 

landet 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 virk-

somheder, der har mange ansatte fra flere kommuner 

- Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder (ex. 

phoner-kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, som beskæft i-

gelsesregionerne kørte for nogle år siden)  

- Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større virk-

somheder 

- Samarbejde omkring jobformidling over landegrænser, fx Norges-

projektet, hvor tre kommuner i Nordjylland samarbejder om at for-

midle jobs i Norge. 

- 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 



2.8 Orientering om flygtningesituationen



 

 

 

 

 

4. Asylkontor 

 

 

 

Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 

 

  

   

 

 

Dato: 29. september 2014 

Sagsnummer: 14/027760 

Sagsbehandler: drkj 

Center for Asyl og Økonomi 

Udlændingestyrelsen Telefon: +45 35 36 66 00 Personlig henvendelse: 

Ryesgade 53  Mandag:   8.00 – 15.00 Man-ons:   8.30 – 12.00 

2100 København Ø  Tirs-ons: 10.00 – 15.00 Torsdag: 11.30 – 17.30 

   Torsdag: 12.00 – 17.00 Fredag: 10.00 – 13.00 

   Fredag: 10.00 – 13.00 Information på internettet:  www.nyidanmark.dk  

   E-mail: Se www.nyidanmark.dk  

 

 
 
 
Kommunekvoter for 2015  
 
Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene 
udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 
 
Ved brev af 13. maj 2014 fastsatte Udlændingestyrelsen regionskvoterne for 2015, jf. inte-
grationslovens § 7, stk. 3. Af brevet fremgår det, at kommunalbestyrelserne skulle søge at 
indgå aftaler om kommunekvoterne og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. 
september 2014.          
 
Idet Udlændingestyrelsen ikke har modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået afta-
ler om kommunekvoterne for 2015, fastsætter styrelsen hermed kvoterne i medfør af integra-
tionslovens § 8, stk. 3. De fastsatte kommunekvoter fremgår af vedlagte oversigt. 
 
Landstal 2014 og 2015 
 
For så vidt angår landstallet for 2014, som Udlændingestyrelsen i december 2013 udmeldte 
til 4.400 personer, bemærkes, at Udlændingestyrelsen forventer, at landstallet for 2014 ikke 
overstiger 6.000 personer, 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. 
 
Justeringen vil ske, når der foreligger en nærmere afklaring af grundlaget herfor. Der vil her-
efter i overensstemmelse med integrationslovens bestemmelser være mulighed for indgåel-
se af aftaler om regions- og kommunekvoter. Hvis sådanne aftaler ikke indgås, vil Udlæn-
dingestyrelsen fastsætte kvoterne på grundlag af den beregningsmodel, der følger af be-
kendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge.  
 
Forøges landstallet med f.eks. 50 eller 100 pct., vil det betyde en tilsvarende forholdsmæssig 
ændring af de udmeldte kvoter for 2015.  
 
Der vil blive taget højde for eventuelle ændringer i befolkningstallet i kommunerne, herunder 
antallet af indvandrere og flygtninge bosat i kommunerne pr. 30. september 2014, ved den 
endelige kvotefastsættelse.           
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Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon 35 30 82 95. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Dorte Lohmann Kjærgaard 
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Kommunekvoter for 2015 

 

Region Hovedstaden   

101 København 0 

147 Frederiksberg 32 

151 Ballerup 0 

153 Brøndby 0 

155 Dragør 11 

157 Gentofte 27 

159 Gladsaxe 0 

161 Glostrup 4 

163 Herlev 0 

165 Albertslund 0 

167 Hvidovre 0 

169 Høje-Taastrup 0 

173 Lyngby-Taarbæk 35 

175 Rødovre 0 

183 Ishøj 0 

185 Tårnby 38 

187 Vallensbæk 0 

190 Furesø 23 

201 Allerød 28 

210 Fredensborg 20 

217 Helsingør 43 

219 Hillerød 31 

223 Hørsholm 23 

230 Rudersdal 45 

240 Egedal 51 

250 Frederikssund 46 

260 Halsnæs 26 

270 Gribskov 41 

400 Bornholm 58 

Region Hovedstaden i alt 582 

  

   

 
Region Sjælland 

 
253 Greve 28 

259 Køge 43 

265 Roskilde 72 

269 Solrød 11 

306 Odsherred 45 

316 Holbæk 65 

320 Faxe 40 

326 Kalundborg 50 

329 Ringsted 18 

330 Slagelse 50 

336 Stevns 24 
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340 Sorø 38 

350 Lejre 34 

360 Lolland 33 

370 Næstved 77 

376 Guldborgsund 56 

390 Vordingborg 43 

Region Sjælland i alt 727 

  

   

 Region Syddanmark 

 
410 Middelfart 45 

420 Assens 60 

430 Faaborg-Midtfyn 69 

440 Kerteminde 23 

450 Nyborg 39 

461 Odense 84 

479 Svendborg 52 

480 Nordfyns 40 

482 Langeland 17 

492 Ærø 10 

510 Haderslev 46 

530 Billund 21 

540 Sønderborg 54 

550 Tønder 44 

561 Esbjerg 79 

563 Fanø 3 

573 Varde 57 

575 Vejen 45 

580 Aabenraa 48 

607 Fredericia 20 

621 Kolding 78 

630 Vejle 66 

Region Syddanmark i alt 1000 

  
 

  
 

Region Midtjylland 
 

615 Horsens 37 

657 Herning 58 

661 Holstebro 60 

665 Lemvig 27 

671 Struer 21 

706 Syddjurs 55 

707 Norddjurs 39 

710 Favrskov 61 

727 Odder 28 

730 Randers 80 

740 Silkeborg 94 

741 Samsø 8 
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746 Skanderborg 77 

751 Århus 112 

756 Ikast-Brande 32 

760 Ringkøbing-Skjern 57 

766 Hedensted 62 

779 Skive 67 

791 Viborg 64 

Region Midtjylland i alt 
 

1039 

  
 

  
 

Region Nordjylland 
 

773 Morsø 27 

787 Thisted 47 

810 Brønderslev 46 

813 Frederikshavn 83 

820 Vesthimmerland 39 

825 Læsø 3 

840 Rebild 35 

846 Mariagerfjord 53 

849 Jammerbugt 35 

851 Aalborg 208 

860 Hjørring 76 

Region Nordjylland i alt 652 

    

Danmark ialt 4000 
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Information om flygtningesituationen
Der er som bekendt en del debat om flygtningesituationen. Vi vendte også 
kort situationen på repræsentantskabsmødet den 23. oktober. KL’s 
bestyrelse har også på sit efterfølgende møde samme dag haft en drøftelse 
af konsekvenserne for kommunerne og har den klare tilgang, at 
kommunerne er parate og går positivt ind i at løfte den store opgave.

Konkret er situationen den, at udlændingestyrelsen i de seneste måneder har 
forhøjet sit skøn for antallet af asylansøgere både i 2014 og i 2015. Samtidig 
har regeringen bebudet et lovforslag om, at syrere, der udgør langt den 
største gruppe, i første omgang skal have midlertidig opholdstilladelse på et 
år og ikke permanent ophold.

Det er naturligvis endnu meget usikkert, hvordan antallet af asylansøgere vil 
udvikle sig og derfor også usikkert, hvordan dette vil påvirke størrelsen af 
de kvoter, der bestemmer hvor mange flygtninge, der skal modtages og 
boligplaceres i den enkelte kommune. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at 
der vil ske en 3-4 dobling af det antal, kommunerne skal modtage næste år.

Bestyrelsen mener derfor, at det er afgørende, at kommunerne og 
regeringen sammen allerede nu forholder sig til, hvordan denne opgave skal 
løses, hvis antallet af flygtninge forhøjes markant. Det gælder især i forhold 
til kapaciteten for boligplacering og kapaciteten i den indsats, der skal 
tilrettelægges, ligesom finansieringen skal være på plads. 

En 3-4 dobling af antallet af flygtninge kalder alene af kapacitetsmæssige 
årsager på nye tilbud og en ekstraordinær indsats, ligesom det f.eks. skete i 
forbindelsen med modtagelsen af bosnierne i begyndelsen af 90’erne. 

Bestyrelsen har derfor bl.a. besluttet, at KL skal arbejde for større lokalt 
råderum i programindsatsen for syrere med midlertidigt ophold. Der er 
behov for flere handlemuligheder, så kommunerne kan løfte den 
ekstraordinære opgave bedre. Der er ligeledes behov for at sikre 

Til borgmesteren

 



2

målsætningen om, at staten dækker kommunernes samlede udgifter efter 
integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte de første tre år. 

KL er i færd med at forberede dialogen med regeringens forskellige ministre 
om disse emner. KL har allerede talt med mange kommuner om forslag, der 
kan øge tilbudsviften og kommunernes handlemuligheder til gavn for 
flygtningene. 

Oplagte løsninger kan variere fra kommune til kommune, og der kan være 
forskellige barrierer, der stiller sig i vejen for gode løsninger f.eks. i forhold 
til boligplacering m.v. KL opfordrer derfor til at sende forslag til KL, hvis 
man konkret i den enkelte kommune oplever barrierer for løsninger, der 
bør være en del af kommunernes handlemuligheder. Bestyrelsen vil på den 
baggrund tage stilling til forslag, der kan drøftes med regeringen med 
henblik på at udvide kommunernes handlemuligheder.

KL har allerede været i dialog med mange kommuner om forskellige 
forslag. Det gælder f.eks. forslag om at supplere integrationsprogrammet 
med indsatser, hvor ressourcestærke flygtninge frivilligt indgår i de 
familieorienterede indsatser bl.a. overfor børnene. Der er endvidere forslag 
om større fleksibilitet i forhold til anvendelse af almene boliger og tomme 
ældreboliger, herunder også fritagelse fra deponeringskrav i forbindelse med 
leje af boliger. Hertil kommer en række forslag om et stærkere samarbejde 
med frivillige og civilsamfundet.

På baggrund af regeringens beslutning om midlertidigt ophold på et år skal 
det også drøftes med regeringen om integrationsprogrammet kan og bør 
tilrettelægges med bredere rammer og mere varierede tilbud, hvis denne 
indsats skal styrke flygtninges mulighed for at vende tilbage til Syrien. 

Det har i medierne den 1. november været nævnt, at KL har stillet krav til 
regeringen om helt konkrete initiativer og lovændringer. Det er ikke 
korrekt. KL indsamler for øjeblikket forslag, som bestyrelsen vil behandle 
og som kan indgå i dialogen med regeringen med henblik på at løfte 
opgaven i en ekstraordinær situation. 

Det er KL’s udgangspunkt for den kommende drøftelse med regeringen, at 
kommunerne er parate og går positivt ind i at løfte den store opgave, hvis 
antallet af asylansøgere vokser markant det kommende år. Endvidere at 
tilbudsviften og de lokale handlemuligheder skal udbygges, og at staten skal 
sikre kommunernes finansiering til opgaven.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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KL’s foreløbige forslag til nytænkning af indsats for flygtninge 
 
INTEGRATIONSPROGRAM 
KL mener, at der skal tænkes i nye baner for at sikre kapacitet til en tredobling af opgaven. Det gælder både 
i forhold til medarbejdere, fysiske faciliteter eller tilbudsmuligheder i form af virksomhedspraktikker, job 
med løntilskud m.v. KL foreslår derfor: 

 At der tænkes i andre modeller, som indtænker elementer fra integrationsprogrammet 

suppleret med de indsatser, der er relevante i forhold til en tilbagevenden. 

 I tiden med de bosniske flygtninge havde man fx et aktiveringsprogram, hvor ressourcestærke 

flygtninge frivilligt bidrog med indsatser i forhold til deres landsmænd, fx som lærere i 

undervisning af børn 

 Tilbudsviften og kommunernes råderum til at tilrettelægge et integrationsprogram skal i så fald 

udvides, så deltagelse i et program også kan bestå i at være frivillig, fx som modermålslærer 

tilknyttet folkeskolen eller på anden vis som støtteperson for de syriske børn (en del af 

asylansøgerne har allerede deres familie med) eller andre familieorienterede indsatser.   

 Med hensyn til danskundervisning kan det overvejes, om begyndertilbuddet for krigsflygtninge 

med midlertidig opholdstilladelse skal være arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (5 x 50 

timer) det første år i stedet for det store, brede danskuddannelsestilbud.  

 At man overvejer, om samspillet med civilsamfundet kan styrkes, så frivillige danskeres bidrag i 

højere grad kan indgå i modtageindsatsen og dermed styrke et folkeligt engagement.  
 
MINDRE BUREAUKRATI OG MERE INDSATS OMKRING HELBREDSVURDERING, INTEGRATIONSPLAN OG 
INTEGRATIONSKONTAKT 
Kommunerne skal tilbyde helbredsvurdering til alle flygtninge, men det er allerede i dag svært at få aftalt 
tid med en læge – især i de egne af landet, hvor der er lægemangel. KL foreslår derfor: 

 At det bør overvejes, hvordan helbredsvurderingen kan organiseres mere effektivt, fx i form af 

at sammentænke den helbredsscreening, der finder sted på asylcentret og den 

helbredsvurdering, som kommunen skal henvise til hos praktiserende læge.  

 Midlertidigt at ophæve kravet om at der skal udarbejdes formaliserede planer i form af 

integrationsplan og integrationskontrakt, så tiden i højere grad bliver brugt direkte i indsatsen 

for krigsflygtningene.  
 
INDSATSEN OVER FOR BØRNENE 
I forhold til børnene rejser den midlertidige beskyttelse på et år en særlig udfordring i forhold til relevante 
tilbud. KL foreslår derfor: 

 Det kan være svært at skaffe tilstrækkeligt med lærere og pædagoger, der taler arabisk, s å det 

bør overvejes, om flygtninge selv kan bidrage til løsninger i indsatser for børnene, fx som 

modermålslærere eller støttepersoner.  

 Deltagelse som ”frivillig” blandt flygtningene kunne indgå som en aktivitet i et 

aktiveringsprogram (i stedet for et integrationsprogram) – dvs. at det lokale råderum bliver 

udvidet i forhold til den tilbudsvifte, som i dag findes i integrationsloven.  

 Det kan også overvejes, om kravet om sprogstimulerende tilbud på dansk fraviges for denne 

gruppe. 



 
BOLIGPLACERING 
Med en flerdobling af flygtningetallet stiller det større krav til kommunerne at skaffe en permanent bolig. 
KL foreslår derfor, at: 

 Der skal tænkes i indkvarteringsløsninger, hvor flere kan bo sammen. 

 Staten understøtter og finansierer etablering af indkvarteringsmuligheder fx i form af 

flygtningelandsbyer, som tilfældet var med de bosniske flygtninge. 

 Staten overvejer, hvordan de pågående boligforhandlinger kan bidrage til at sikre flere boliger.  

 KL foreslår, at kommunerne i forbindelse med leje af boliger til flygtninge fritages for 
deponering. 

 
Det private udlejningsmarked 

• Indførelse af særlig udlejningsaftale med lejeloft. 
 
Statslige og kommunale muligheder 

• Tomme statslige bygninger kan inddrages til midlertidig indkvartering. 

• Overskydende kommunale institutioner som skoler og plejehjem kan omdannes, men mange 

kommuner er generelt udfordret økonomisk. Derfor er der brug for en finansiel opbakning, der ikke 

skævvrider Danmark yderligere. 

• Ommærkning af ledige ældreboliger til flygtningeboliger. 
 
Muligheder i de almene boliger 

• I dag kan kommuner ikke anvise flygtninge en bolig i udsatte boligområder. Der bør indføres en 

undtagelse fra forbuddet, så kommunerne i en nødsituation har mulighed for lokalt og efter en 

konkret vurdering at anvise en bolig i et udsat boligområde? 
 
Frivillige/civilsamfunds muligheder 

• De humanitære organisationers netværk bør i højere grad inddrages til private 

indkvarteringsløsninger, fx i form af en boligbørs, hvor private kan melde ind, hvis de vil udleje et 

værelse, sommerhus eller lignende. 
 
FORDELING TIL KOMMUNERNE 
Fordeling af flygtninge til kommunerne sker i dag på grundlag af kommunekvoter, der som udgangspunkt er 
baseret på, at alle kommuner i Danmark skal bidrage. Selve visiteringen til kommunerne står 
Udlændingestyrelsen for. KL foreslår: 

 I forbindelse med Udlændingestyrelsens visitering bør der tilstræbes en mere kvalitativ 

placering af grupper med nogenlunde ens behov i kommunerne, så man sikrer 

integrationsindsatsen.  

 Det kunne konkret bestå i, at man fx ikke spreder familier med børn ud på mange kommuner, 

men samler dem i relativt få kommuner for at sikre kvalificerede tilbud til børnene og med 

anvendelse af frivillige ressourcepersoner i flygtningegruppen.  
 
 
Fakta om den nuværende lovgivning: 
Som reglerne er i dag , er det sådan, at når en flygtning overgår til kommunalt integrationsansvar, har 
kommunerne en række opgaver efter integrationsloven samt opgaver for medfølgende børn. Det drejer sig 
bl.a. om følgende: 



• Kommunen skal snarest muligt tilbyde flygtningen og dennes eventuelle familie en permanent 

bolig 

• Kommunen skal tilbyde en helbredsvurdering hos praktiserende læge 

• Kommunen skal tilbyde en integrationsplan, der koordinerer den beskæftigelsesrettede indsats 

med øvrige indsatser for familien 

• Kommunen skal tilbyde et integrationsprogram på 37 timer ugentligt, der omfatter 

danskuddannelse og beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet har 

en varighed i 3 år eller indtil udlændingen har nået de mål om arbejde, uddannelse og sprog, der 

er aftalt i integrationskontrakten 

• I forhold til børnene skal der udover de tilbud, der gælder for alle børn tilbydes sprogstimulerende 

tilbud til de yngste og for de noget ældre børn undervisning i en modtageklasse, indtil de kan følge 

den almindelige undervisning sammen med danske børn. 
 
 
 



3.1 Udpegning af repræsentanter til bestyrelser



 
   
 

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF  
CENTER FOR KOMMUNIKATION OG 
HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR 

REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING 
 

Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle 
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Heden 11, 5000 Odense C 

 
 
 

Vedtægten er udarbejdet i henhold til lov nr. 1093 af 5. september 2013 om social service, lov nr. 
929 af 25. august 2011 om specialundervisning for voksne med ændringer ved lov nr. 378 af 28. 
april 2012 samt bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. 

 
 

Formål 
 

§ 1 
 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er et regionalt videns- og kompetencecenter, der 
varetager specialundervisning og specialrådgivning for borgere med kommunikations- og/eller 
mobilitetshandicap inden for høre-, tale-, syns-, teknologi- og mobilitetsområdet. Centret har 
desuden VISO-funktion.   
 
Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) og Center for Rehabilitering og 
Specialrådgivning (CRS) er afdelinger under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.  
Såfremt en afdeling ophører eller ændres, gælder vedtægten for den/de eksisterende afdeling/-er. 
 
Formålet for afdelingerne er beskrevet i bilag 1. 
 
 
Bestyrelsen 
 

§ 2  
 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og sammensættes således: 
  

1. 1 medlem udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark 
2. 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen  
3. 1 medlem udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Universitet 
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4. 4 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer fordelt som 1 medlem fra 
henholdsvis tale-, høre,- syns- og mobilitetsområdet, heraf skal mindst én være valgt blandt 
afdelingernes brugere 

5. 2 medlemmer, valgt af og blandt medarbejderne, heraf skal mindst én have 
undervisningsfunktion.. 

 
Der udpeges/vælges suppleanter for samtlige medlemmer. 
 
Det tilstræbes, at medlemmerne så vidt muligt er fra afdelingernes dækningsområde. 
 
Centerledelsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
 
Der kan ad hoc indkaldes repræsentanter fra de to afdelinger. 
 
 
Valg og konstituering 
 

 § 3 
 

Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der udpeges efter § 2, nr. 1-4 udpeges efter hvert 
kommunal- og regionsrådsvalg. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vælges ved skoleårets start, og valgperioden er et undervisningsår ad 
gangen. 
 
Centerledelsen indkalder til valghandling. Ved valget har hver stemmeberettiget 1 stemme. Efter 
samme fremgangsmåde vælges suppleanter. Ved stemmelighed, der har betydning for valget, 
trækkes der lod. 
 

 
§ 4 

 
Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter § 2, nr. 1-4 tiltræder snarest efter udpegningen og senest den 
1. juni efter kommunal- og regionsrådsvalg. Øvrige medlemmers tiltrædelse sker snarest efter den 1. 
august og senest den 1. september. 
 
 

§ 5 
 
Centerledelsen indkalder til første møde efter 1. august, når alle er udpeget/valgt, og leder mødet, 
indtil der er valgt ny formand og næstformand. Valget sker ved bundet flertalsvalg (se bilag 2). 
Medarbejdere kan ikke vælges som formand eller næstformand. I den udstrækning det er muligt, 
vælges formand og næstformand for to år ad gangen med mulighed for genvalg i 4-årsperioden. 
 
Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden.  
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Mødeafholdelse og protokol 
 

§ 6 
 
På det første møde efter konstitueringen fastsætter bestyrelsen mødedatoer for resten af 
kalenderåret. Derefter fastsættes mødedatoer for det efterfølgende kalenderår på årets sidste møde. 
 
Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden eller centerledelsen, eller 
når en tredjedel af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer ønsker det med angivelse af punkter 
til dagsordenen.  
 
Bestyrelsesmøderne er lukkede. 
 
Stk. 2.  
 
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.  
 
I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden 
så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.  
 
Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkaldes suppleanten. 
 
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 1 uge inden mødet en dagsorden med 
eventuelle bilag til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det 
meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. 
 
Centerledelsen er ansvarlig for, at formanden forud for udsendelse af dagsorden modtager et forslag 
til dagorden. 
 
Deltagerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende 
enkelte deltagere eller lærere. 
 
 § 7  

 
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig 
interesse for dem, eller når bestyrelsen har interesse i at høre deres synspunkter.  
 

§ 8 
 
Formanden leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger medlemmerne under formandens 
ledelse en dirigent. 
 
Formanden aflægger på hvert møde en kort beretning om de møder eller andet, hvori vedkommende 
har deltaget siden sidste bestyrelsesmøde i egenskab af sit hverv som formand. 
 

§ 9  
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Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres hvilke personer, der 
har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningens regler om tavshedspligt, offentligt tilgængelig.  
 
Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsen inden en uge efter mødet. Referatet underskrives på 
det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Stk. 2. 
 
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi stiller sekretærbistand til rådighed for bestyrelsen.  
 
 
Beslutningsdygtighed, afstemning mv. 

 
§ 10 

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. 

 
§ 11  

 
Medlemmer eller suppleanter kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 
stede under disse.  
 

§ 12 
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
 

§ 13 
  
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.  
 
Centerledelsen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningers lovlighed kunne få tilført 
protokollen sin opfattelse. 
 
 
Diæter 
 

§ 14  
 

Handicaporganisationsvalgte medlemmer gives befordringsgodtgørelse og diæter efter 
Regionsrådets gældende regler. 
 
 
Ansvar og opgaver  
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§ 15 

 
Bestyrelsen varetager følgende opgaver: 
 

a. Bestyrelsen fastlægger afdelingsbudgetter efter indstilling fra centerledelsen og inden for 
den økonomiske ramme, der er fastsat af Regionsrådet. 

 
b. Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra centerledelsen udtalelse om ansættelse og 

afskedigelse af ledere ved afdelingerne. 
 

c. Bestyrelsen drøfter efter indstilling fra centerledelsen og inden for de mål og rammer, der er 
fastsat af Regionsrådet, målsætninger og principper for driften, herunder undervisnings- og 
rådgivningstilbud.  
 

d. Bestyrelsen udtaler sig til social- og psykiatridirektøren i forbindelse med ansættelse af 
centerlederen. 
 

e. Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til Regionsrådet om alle generelle forhold, 
der vedrører afdelingerne.  
 

f. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle forhold, der forelægges den af Regionsrådet, 
Regionsrådets administration eller centerledelsen. 
 

g. Bestyrelsen bidrager til samarbejdet med de enkelte kommuner, institutioner mv. i regionens 
område.  

 
§ 16 

Centerlederen 
a. er administrativ, økonomisk og pædagogisk leder af Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi (CKV)  
b. udøver sin virksomhed i henhold til gældende love og forskrifter 
c. er ansvarlig for CKVs samlede virksomhed over for bestyrelserne og Regionsrådet 
d. leder og fordeler arbejdet mellem CKVs ansatte  
e. udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte 
f. ansætter CKVs ansatte bortset fra vicecenterlederen, der ansættes efter aftale med 

driftsdirektøren. Afskedigelser sker i samarbejde med regionens HR afdeling 
g. træffer alle konkrete afgørelser vedrørende CKVs brugere 
h. udarbejder forslag til bestyrelsen vedr. afdelingernes budget og forslag til bestyrelsen 

vedrørende principper for afdelingernes virksomhed mv. inden for de af lovgivningen og 
Regionsrådet fastsatte rammer. 

 
 
Pædagogisk Råd 

 
§ 17 
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Afdelingerne har som undervisningstilbud hver et pædagogisk råd, der er rådgivende for centerleder 
og bestyrelse. Rådet består af centerleder eller vicecenterleder eller en leder udpeget af 
centerlederen og alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske 
opgaver. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand. 
 
 
Vedtægtsændringer 
 

§ 18 
 
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen under 
forbehold af godkendelse i Region Syddanmark. 
 
 
Ikrafttræden 
 

§ 19 
 
Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse i Regionsrådet den ………….. og træder i stedet for 
de hidtidige vedtægter for de to enheder.  
 
 
 
 
 
 
Vejle den 
 
 
 
Carl Holst regionsrådsformand  Mikkel Hemmingsen adm. direktør 
Region Syddanmark   Region Syddanmark 
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Bilag 1  
 
Formål for de to afdelinger: 
 
 
Center for Kommunikation og Hjælpemidler 
 
Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videns - og kompetencecenter 
for borgere med specifikke funktionsnedsættelser, kommuner samt institutioner, herunder jobcentre.  
 
Endvidere er CKHM leverandør til VISO.  
 
CKHM varetager kompenserende specialundervisning, specialpædagogisk bistand og 
specialrådgivning for borgere med kommunikations – og/eller mobilitetshandicap indenfor høre-, 
tale-, syns-, teknologi- og mobilitetsområdet. 
CKHM er en undervisningsinstitution, der også tilbyder ydelser efter lov om social service.   
 
 
 
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning 
 
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) er et regionalt videns- og kompetencecenter, 
som yder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med specifikke funktions-
evnenedsættelser inden for tale-, høre- og synsområdet samt specialrådgivning vedr. hjælpemidler 
på høre-, syns-, mobilitets- og kommunikationsområdet. 
På alle områder med undtagelse af høreområdet omfatter målgruppen både børn og voksne. 
Også fagpersoner i kommunerne, som arbejder inden for centrets ydelsesområder, samt borgere som 
har behov for centrets ydelser i forbindelse med erhverv og uddannelse, tilhører målgruppen. 
CRS har kontrakt med Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation, om en 
forsknings- og praktikklinik, hvilket indebærer, at centret skal levere den praktiske del af bachelor-
uddannelsen af logopæder og pædagogiske audiologer. 
 
Endvidere er CRS leverandør til VISO. 
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Bilag 2  
(til § 5 stk. 1): Bundet flertalsvalg: 
 
Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal (mindst 5) af de 
tilstedeværende medlemmer. 
 
Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages anden afstemning.  
 
Ved anden afstemning er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer. 
 
Bringer anden afstemning heller ingen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden 
afstemning har fået flest stemmer (skulle to medlemmer ved andet valg have fået samme antal 
stemmer som næstflest, trækkes der først lod om, hvem af de to der skal gå videre til tredje 
afstemning).  
 
Står stemmerne lige ved 3. afstemning træffes afgørelsen ved lodtrækning.  
 

 
 
 
 



3.1 Udpegning af repræsentanter til bestyrelser



   
 
 
 

VEDTÆGT  
FOR SKOLEBESTYRELSEN V.  

FREDERICIASKOLEN  
 

Fredericiaskolen, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia    
 
 

Vedtægten er udarbejdet i henhold til lov nr. 521 af 27. maj 2013 om folkeskolen, bekendtgørelse 
nr. 114 af 26. januar 2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen mv., 
samt lov nr. 1093 af 5. september 2013 om social service. 

 
 

Formål 
 

§ 1 
 

Center for Høretab, som er en afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, er 
et landsdelsdækkende uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og 
sprogvanskeligheder. Centrale ydelser er et folkeskoletilbud med et elevhjemstilbud samt 
specialrådgivning til børn fra 0-18 år i lokale tilbud. Dertil kommer en række mindre ydelser med 
relation til målgrupperne. 
 
Centrets formål er at sikre, at der i optageområdet er specialiserede kompetencer til rådighed med 
henblik på, at børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder kan udnytte deres potentialer 
optimalt. 
 
Centrets tilbud udgår fra 3 pædagogiske afdelinger: Fredericiaskolen (folkeskoletilbud til børn med 
høretab), Elevhjemmene (opholdstilbud efter serviceloven for elever i skolen) samt Rådgivning og 
Uddannelse (udredning og specialrådgivning vedr. børn i lokale tilbud). 
 
 
Bestyrelsen 
 

§ 2  
 

 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer og sammensættes således: 
  

1. 2 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer fra høre- og døveområdet 
2. 3 medlemmer valgt af og blandt forældre fra Fredericiaskolen 
3. 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne i Fredericiaskolen, heraf skal mindst én have 

undervisningsfunktion  
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4. 2 medlemmer valgt af og blandt skolens elever  
 
Der udpeges/vælges suppleanter for samtlige medlemmer. 
 
Centerledelsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  
 
Der kan ad hoc indkaldes repræsentanter. 
 
 
Valg og konstituering 
 

§ 3 
 
Repræsentanter for handicaporganisationerne og deres suppleanter udpeges efter hvert kommunal- 
og regionsrådsvalg.  
 
Repræsentanterne for forældrene til skolens elever og disses suppleanter vælges efter valgmetoden i 
den til enhver tid gældende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet om valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og 
elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. Disse er valgt for fire år. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges ved skoleårets start, og valgperioden er 
for et år ad gangen.  
 
Centerledelsen indkalder til valghandling i hver af de nævnte grupper. Ved valget har hver 
stemmeberettiget 1 stemme. Efter samme fremgangsmåde vælges suppleanten. Ved stemmelighed, 
der har betydning for valget, trækkes der lod. 
 
De to elevrepræsentanter og suppleanter for disse vælges for et år ved skoleårets start af elevrådet, 
og hvis et sådant ikke er nedsat, vælges de af elevforsamlingen.  
 

 
§ 4 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter § 2, nr. 1 tiltræder snarest efter udpegningen og senest den 1. 
juni efter kommunal- og regionsrådsvalg. Øvrige medlemmers tiltrædelse sker snarest efter den 1. 
august og senest den 1. september. 
 

§ 5 
 
Centerledelsen indkalder til første møde efter 1. august, når alle er udpeget/valgt, og leder mødet, 
indtil der er valgt formand og næstformand. Formanden udpeges blandt forældrerepræsentanterne. 
Valget sker ved bundet flertalsvalg jf. Bilag 1.  
 
Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. 
 
 
Mødeafholdelse og protokol 
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§ 6 
 
På det første møde efter konstitueringen fastsætter bestyrelsen mødedatoer for resten af 
kalenderåret. Derefter fastsættes mødedatoer for det efterfølgende kalenderår på årets sidste møde. 
 
Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden eller centerledelsen. Når en 
tredjedel af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer ønsker mødeafholdelse, og de angiver 
punkter til dagsordenen, skal der ligeledes afholdes møde.  
 
Bestyrelsesmøderne er lukkede. 
 
Stk. 2.  
 
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.  
 
I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden 
så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.  
 
Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkaldes suppleanten. 
 
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 1 uge inden mødet en dagsorden med 
eventuelle bilag til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det 
meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. 
 
Centerledelsen er ansvarlig for, at formanden forud for udsendelse af dagsorden modtager et forslag 
til dagorden. 
 
Elevrepræsentanterne må ikke overvære eller inddrages i den del af drøftelserne, der angår sager 
vedrørende enkeltpersoner. 
 

§ 7 
 

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig 
interesse for dem, eller når bestyrelsen har interesse i at høre deres synspunkter.  
 
Regionsrådet kan efter anmodning fra bestyrelsen bestemme, at et af dets medlemmer deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 

§ 8 
 
Formanden leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger medlemmerne under formandens 
ledelse en dirigent. 
 
Formanden aflægger på hvert møde en kort beretning om de møder eller andet, hvori vedkommende 
har deltaget siden sidste bestyrelsesmøde i egenskab af sit hverv som formand. 
 

§ 9  
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Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres hvilke personer, der 
har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningens regler om tavshedspligt, offentligt tilgængelig.  
 
Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsen inden en uge efter mødet. Referatet underskrives på 
det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Stk. 2. 
 
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi stiller sekretærbistand til rådighed for bestyrelsen. 
 
 
Beslutningsdygtighed, afstemning mv. 
 

§ 10 
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. 

 
§ 11  

 
Medlemmer eller suppleanter kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 
stede under disse.  
 

§ 12 
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
 

§ 13 
  
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.  
 
Centerledelsen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningers lovlighed kunne få tilført 
protokollen egen opfattelse. 
 
 
Diæter 

 
§ 14  

 
Forældre- og handicaporganisationsvalgte medlemmer gives befordringsgodtgørelse og diæter efter 
Regionsrådets gældende regler. 
 
 
Ansvar og opgaver  
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§ 15 

 
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til de beføjelser for skolebestyrelser, der er 
fastsat i den til enhver tid gældende lov om folkeskolen samt i øvrigt inden for de mål og rammer, 
der er fastsat af Regionsrådet. 
 
Stk. 2.  
 
Regionsrådet har, ud over de i lov om folkeskolen fastsatte beføjelser, delegeret følgende til 
skolebestyrelsen: 
 
Skolebestyrelsen udtaler sig om  
∗ Skolens overordnede mål og de rammer, som centerlederen skal bruge for at opfylde målene 
∗ Skolens virksomhed, herunder 

- dimensionering af og indholdet i de enkelte tilbud, som de er fastsat i rammeaftalen 
- arbejdets tilrettelæggelse 
- skolens samarbejde med brugere, myndigheder og samarbejdspartnere 
- prioritering af opgaver 
- alle generelle forhold vedrørende Fredericiaskolens virksomhed 
- alle spørgsmål, som Regionsrådet, Regionsrådets administration eller centerlederen 

forelægger skolebestyrelsen.  
 
Skolebestyrelsen kan til Regionsrådet udtale sig om 
∗ alle generelle forhold, der vedrører skolens virksomhed. 

 
Skolebestyrelsen udarbejder 
∗ en årlig beretning, som drøftes på et årligt møde for alle forældrene og gøres offentligt 

tilgængelig. 
 
Skolebestyrelsen bidrager til samarbejdet med de enkelte kommuner, institutioner mv. i regionens 
område.  
 

 
§ 16 

Centerlederen 
a. er administrativ, økonomisk og pædagogisk leder af Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi (CKV) 
b. udøver sin virksomhed i henhold til gældende love og forskrifter 
c. er ansvarlig for CKVs samlede virksomhed over for bestyrelserne og Regionsrådet 
d. leder og fordeler arbejdet mellem CKVs ansatte  
e. udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte 
f. ansætter og afskediger CKVs ansatte bortset fra vicecenterlederen, der ansættes efter 

aftale med driftsdirektøren. Afskedigelser sker i samarbejde med regionens HR afdeling 
g. træffer alle konkrete afgørelser vedrørende CKVs brugere 
h. udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende Fredericiaskolens budget og 

vedrørende principper for skolens virksomhed mv. inden for de af Regionsrådet fastsatte 
rammer. 
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Pædagogisk Råd 

 
§ 17 

 
Fredericiaskolen har som undervisningstilbud et pædagogisk råd, der er rådgivende for centerleder 
og bestyrelse. Rådet består af lederen af skoleafdelingen og alle ansatte, der varetager 
undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden og 
vælger selv sin formand. Centerledelsen deltager i rådets møder. 
 
 
 
Vedtægtsændringer 
 

§ 18 
 
Ændringer af vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen under forbehold 
af godkendelse i Region Syddanmark. 
 
 
Ikrafttræden 
 

§ 19 
 
Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse i Regionsrådet ………….. og træder i stedet for den 
hidtidige vedtægt.  
 
 
 
 
 
 
Vejle den 
 
 
 
Carl Holst regionsrådsformand  Mikkel Hemmingsen adm. direktør 
Region Syddanmark   Region Syddanmark 
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Bilag 1  
(til § 5 stk. 1): Bundet flertalsvalg: 
 
Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal (mindst 5) af de 
tilstedeværende medlemmer. 
 
Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages anden afstemning.  
 
Ved anden afstemning er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer. 
 
Bringer anden afstemning heller ingen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden 
afstemning har fået flest stemmer (skulle to medlemmer ved andet valg have fået samme antal 
stemmer som næstflest, trækkes der først lod om, hvem af de to der skal gå videre til tredje 
afstemning).  
 
Står stemmerne lige ved 3. afstemning træffes afgørelsen ved lodtrækning.  
 

 
 
 



3.1 Udpegning af repræsentanter til bestyrelser



 
   
 

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG 
SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE  

V. CENTER FOR HØRETAB 
 

Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia    
 
 
 

Vedtægten er udarbejdet i henhold til lov nr. 1093 af 5. september 2013 om social service, lov nr. 
929 af 25. august 2011 om specialundervisning for voksne med ændringer ved lov nr. 378 af 28. 
april 2012, bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne, samt 
lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013 om ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov. 

 
 

Formål 
 

§ 1 
 

Ungetilbuddet på Center for Høretab er et landsdækkende undervisningscenter for unge med 
høretab. 
Den centrale ydelse er en differentieret undervisning. Dertil kommer en række tilpassede 
socialpædagogiske tilbud i fritiden. 
 
Skolens formål er at skabe en individuel kommunikation, undervisning, social og personlig 
udvikling og sikre brobygning til et aktivt voksenliv.   
 
 
Bestyrelsen 
 

§ 2  
 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes således: 
  

1. 1 medlem udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark 
2. 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen  
3. 2 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer  
4. 2 medlemmer valgt af og blandt afdelingens medarbejdere, heraf skal mindst én have 

undervisningsfunktion. 
5. 1 medlemmer valgt af og blandt afdelingens brugere  

 
Der udpeges/vælges suppleanter for samtlige medlemmer. 
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Det tilstræbes, at medlemmerne så vidt muligt er fra afdelingens dækningsområde. 
 
Centerledelsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
 
Der kan ad hoc indkaldes repræsentanter. 
 
 
Valg og konstituering 

 § 3 
 

Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der udpeges efter § 2, nr. 1-3 udpeges efter hvert 
kommunal- og regionsrådsvalg. 
 
Medarbejderrepræsentanterne vælges ved skoleårets start, og valgperioden er et undervisningsår ad 
gangen. 
 
Centerledelsen indkalder til valghandling i hver af de nævnte grupper. Ved valget har hver 
stemmeberettiget 1 stemme. Efter samme fremgangsmåde vælges suppleanter. Ved stemmelighed, 
der har betydning for valget, trækkes der lod. 
 

 
§ 4 

 
Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter § 2 nr. 1-3 tiltræder snarest efter udpegningen og senest den 1. 
juni efter kommunal- og regionsrådsvalg. Øvrige medlemmers tiltrædelse sker snarest efter den 1. 
august og senest den 1. september. 
 

§ 5 
 
Centerledelsen indkalder til første møde efter 1. august, når alle er udpeget/valgt, og leder mødet, 
indtil der er valgt ny formand og næstformand. Valget sker ved bundet flertalsvalg (se bilag 1). 
Medarbejdere kan ikke vælges som formand eller næstformand. I den udstrækning det er muligt, 
vælges formand og næstformand for to år ad gangen med mulighed for genvalg i 4-årsperioden. 
 
Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. 
  
 
Mødeafholdelse og protokol 
 

§ 6 
 
På det første møde efter konstitueringen fastsætter bestyrelsen mødedatoer for resten af 
kalenderåret. Derefter fastsættes mødedatoer for det efterfølgende kalenderår på årets sidste møde. 
 
Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden eller centerledelsen, eller 
når en tredjedel af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer ønsker det med angivelse af punkter 
til dagsordenen.  
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Bestyrelsesmøderne er lukkede. 
 
Stk. 2.  
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.  
 
I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden 
så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.  
 
Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkaldes suppleanten. 
 
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 1 uge inden mødet en dagsorden med 
eventuelle bilag til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det 
meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. 
 
Centerledelsen er ansvarlig for, at formanden forud for udsendelse af dagsorden modtager et forslag 
til dagorden. 
 
Deltagerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende 
enkelte deltagere eller lærere. 
 
 
 § 7  

 
Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig 
interesse for dem, eller når bestyrelsen har interesse i at høre deres synspunkter.  
 

§ 8 
 
Formanden leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger medlemmerne under formandens 
ledelse en dirigent. 
 
Formanden aflægger på hvert møde en kort beretning om de møder eller andet, hvori vedkommende 
har deltaget siden sidste bestyrelsesmøde i egenskab af sit hverv som formand. 
 

§ 9  
 

Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres hvilke personer, der 
har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningens regler om tavshedspligt, offentligt tilgængelig.  
 
Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsen inden en uge efter mødet. Referatet underskrives på 
det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Stk. 2. 
 
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi stiller sekretærbistand til rådighed for bestyrelsen. 
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Beslutningsdygtighed, afstemning mv. 

 
§ 10 

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. 

 
§ 11  

 
Medlemmer eller suppleanter kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 
stede under disse.  
 

§ 12 
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
 

§ 13 
  
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.  
 
Centerledelsen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningers lovlighed kunne få tilført 
protokollen sin opfattelse. 
 
 
Diæter 
 

§ 14  
 

Handicaporganisationsvalgte medlemmer gives befordringsgodtgørelse og diæter efter 
Regionsrådets gældende regler. 
 
 
Ansvar og opgaver  
 

§ 15 
 
Bestyrelsen varetager følgende opgaver: 
 

a. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra centerledelsen og inden for den økonomiske 
ramme, der er fastsat af Regionsrådet, afdelingens budget. 

 
b. Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra centerledelsen udtalelse om ansættelse og 

afskedigelse af ledere ved afdelingerne. 
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c. Bestyrelsen drøfter efter indstilling fra centerledelsen og inden for de mål og rammer, der er 
fastsat af Regionsrådet, målsætninger og principper for driften, herunder undervisnings- og 
rådgivningstilbud.  
 

d. Bestyrelsen udtaler sig til social- og psykiatridirektøren i forbindelse med ansættelse af 
centerlederen. 
 

e. Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til Regionsrådet om alle generelle forhold, 
der vedrører afdelingen.  
 

f. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle forhold, der forelægges den af Regionsrådet, 
Regionsrådets administration eller centerledelsen. 
 

g. Bestyrelsen bidrager til samarbejdet med de enkelte kommuner, institutioner mv. i regionens 
område.  

 
§ 16 

Centerlederen 
a. er administrativ, økonomisk og pædagogisk leder af Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi (CKV)  
b. udøver sin virksomhed i henhold til gældende love og forskrifter 
c. er ansvarlig for CKVs samlede virksomhed over for bestyrelserne og Regionsrådet 
d. leder og fordeler arbejdet mellem CKVs ansatte  
e. udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte 
f. ansætter CKVs ansatte bortset fra vicecenterlederen, der ansættes efter aftale med 

driftsdirektøren. Afskedigelser sker i samarbejde med regionens HR afdeling 
g. træffer alle konkrete afgørelser vedrørende CKVs brugere 
h. udarbejder forslag til bestyrelsen vedr. budget og forslag til bestyrelsen vedrørende 

principper for afdelingens virksomhed mv. inden for de af lovgivningen og Regionsrådet 
fastsatte rammer. 

 
 
Pædagogisk Råd 

 
§ 17 

 
Afdelingen har som undervisningstilbud et pædagogisk råd, der er rådgivende for centerleder og 
bestyrelse. Rådet består af centerleder eller vicecenterleder eller en leder udpeget af centerlederen 
og alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver. Rådet 
fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand. 
 
 
Vedtægtsændringer 
 

§ 18 
 
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen under 
forbehold af godkendelse i Region Syddanmark. 
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Ikrafttræden 
 

§ 19 
 
Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse i Regionsrådet den ………….. og træder i stedet for 
de hidtidige vedtægter for de to enheder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejle den 
 
 
 
 
Carl Holst regionsrådsformand  Mikkel Hemmingsen adm. direktør 
Region Syddanmark   Region Syddanmark 
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Bilag 1  
(til § 5 stk. 1): Bundet flertalsvalg: 
 
Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal (mindst 5) af de 
tilstedeværende medlemmer. 
 
Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages anden afstemning.  
 
Ved anden afstemning er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer. 
 
Bringer anden afstemning heller ingen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden 
afstemning har fået flest stemmer (skulle to medlemmer ved andet valg have fået samme antal 
stemmer som næstflest, trækkes der først lod om, hvem af de to der skal gå videre til tredje 
afstemning).  
 
Står stemmerne lige ved 3. afstemning træffes afgørelsen ved lodtrækning.  
 

 
 
 
 



3.2 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Sønderjyllands 
Symfoniorkester
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VEDTÆGTER	  FOR	  SØNDERJYLLANDS	  SYMFONIORKESTER	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
NAVN,	  RETLIG	  STATUS,	  HJEMSTED	  OG	  FORMÅL	  
§	  1	  Navn	  
1.1	  Institutionens	  navn	  er	  Sønderjyllands	  Symfoniorkester.	  	  
1.2	  Internationalt	  benævnes	  orkestret	  South	  Denmark	  Philharmonic	  på	  engelsk	  og	  Philharmonie	  
Süddänemark	  på	  tysk.	  
	  
§	  2	  Retlig	  status	  
2.1	  Den	  selvejende	  institution,	  Sønderjyllands	  Symfoniorkester,	  drives	  i	  henhold	  til	  gældende	  
Musiklov	  samt	  Lov	  og	  bekendtgørelse	  om	  økonomiske	  og	  administrative	  forhold	  for	  modtagere	  af	  
driftstilskud	  fra	  Kulturministeriet.	  
	  
§	  3	  Hjemsted	  
3.1	  Sønderjyllands	  Symfoniorkester	  har	  hjemsted	  i	  Sønderborg	  Kommune.	  	  
3.2	  Sønderbog	  Kommune	  stiller	  koncertsal,	  øvelokaler	  og	  nødvendige	  øvrige	  lokalemæssige	  faciliteter	  
til	  rådighed	  for	  orkestret	  på	  nærmere	  fastsatte	  vilkår	  aftalt	  mellem	  Sønderborg	  Kommune	  og	  
Sønderjyllands	  Symfoniorkester.	  
	  
§	  4	  Formål	  
4.1	  Sønderjyllands	  Symfoniorkester	  har	  gennem	  kunstnerisk	  virksomhed	  til	  formål	  at	  fremme	  den	  
symfoniske	  musiks	  rolle	  i	  samfundslivet.	  
4.2	  Orkestrets	  primære	  spilleområde	  omfatter	  den	  jyske	  del	  af	  Region	  Syddanmark,	  foruden	  området	  
nord	  for	  Kielerkanalen	  i	  Tyskland.	  
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BESTYRELSEN	  
§	  5	  Bestyrelsens	  sammensætning	  og	  konstituering	  
5.1	  Institutionen	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  9	  medlemmer.	  

1	  medlem	  (formanden)	  udpeges	  af	  Kulturministeren.	  
	  
4	  medlemmer	  er	  politisk	  udpegede:	  	  

-‐	  1	  medlem	  udpeges	  af	  Region	  Syddanmark	  for	  en	  periode	  der	  følger	  de	  regionale	  
valgperioder.	  	  
-‐	  1	  medlem	  udpeges	  af	  Sønderborg	  Kommune	  for	  en	  periode	  der	  følger	  de	  kommunale	  
valgperioder.	  	  
-‐	  1	  medlem	  udpeges	  af	  Sydslesvigsk	  Forening	  for	  en	  periode	  på	  fire	  år.	  
-‐	  1	  medlem	  udpeges	  blandt	  kommunerne	  i	  orkestrets	  spilleområde.	  Dette	  medlem	  
udpeges	  for	  en	  periode	  på	  to	  år.	  
	  

2	  medarbejderrepræsentanter	  udpeges	  af	  og	  i	  blandt	  orkestrets	  fastansatte	  for	  en	  periode	  på	  
fire	  år.	  

	  
2	  medlemmer	  udpeges	  af	  bestyrelsen	  for	  en	  periode	  på	  fire	  år.	  

	  
5.2	  Bestyrelsen	  sikrer	  gennem	  sin	  personsammensætning	  samlet	  set	  at	  besidde	  fornødne	  
ledelsesmæssige,	  kultur-‐/kunstfaglige,	  politiske,	  forretningsmæssige,	  juridiske	  og	  økonomiske	  
kompetencer.	  
5.3	  Bestyrelsens	  valgte	  medlemmer	  er	  ikke	  bundet	  af	  forskrifter	  fra	  dem	  der	  har	  valgt	  dem.	  
5.4	  Bestyrelsen	  sammensættes	  i	  overensstemmelse	  med	  Lov	  om	  ligestilling	  mellem	  mænd	  og	  kvinder	  
ved	  besættelse	  af	  visse	  bestyrelsesposter	  i	  den	  offentlige	  forvaltning.	  
5.5	  Bestyrelsesudpegede	  medlemmer	  udpeges	  på	  baggrund	  af	  kvalifikationer	  og	  ikke	  som	  
repræsentanter	  for	  bestemte	  interesser,	  organisationer	  eller	  sektorer.	  	  
5.6	  For	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  gælder	  det,	  at	  et	  medlem	  ikke	  kan	  oppebære	  medlemsskab	  af	  
bestyrelsen	  i	  mere	  end	  sammenlagt	  8	  år.	  
5.7	  Bestyrelsesudpegede	  bestyrelsesmedlemmer	  skal	  ved	  påbegyndelse	  af	  en	  ny	  bestyrelsesperiode	  
have	  en	  aktiv	  erhvervsmæssig	  tilknytning.	  
5.8	  Politisk	  udpegede	  bestyrelsesmedlemmer	  skal	  ved	  påbegyndelse	  af	  en	  ny	  bestyrelsesperiode	  
aktivt	  have	  tilknytning	  til	  den	  udpegende	  instans.	  Dette	  krav	  gælder	  ikke	  Kulturministerens	  udpegning	  
af	  bestyrelsens	  formand.	  
5.9	  For	  hvert	  politisk	  udpeget	  medlem	  udpeges	  tilsvarende	  en	  suppleant.	  	  
5.10	  Musikchefen	  tilforordnes	  bestyrelsen	  uden	  stemmeret	  og	  er	  bestyrelsens	  sekretær.	  
5.11	  Bestyrelsens	  medlemmer	  kan	  modtage	  et	  honorar.	  
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§	  6	  Bestyrelsesmøder	  
6.1	  Bestyrelsesmøder	  skal	  afholdes	  så	  ofte	  som	  det	  nødvendigt	  for	  bestyrelsens	  ordentlige	  
varetagelse	  af	  sit	  ansvar	  for	  institutionens	  forhold,	  herunder	  når	  formanden	  skønner	  det	  nødvendigt,	  
eller	  det	  forlanges	  af	  tre	  medlemmer	  af	  bestyrelsen.	  
6.2	  Musikchefen	  har	  ret	  til	  at	  være	  til	  stede	  og	  udtale	  sig	  på	  bestyrelsens	  møder.	  Bestyrelsen	  kan	  dog	  
bestemme,	  at	  musikchefen	  ikke	  skal	  deltage	  i	  drøftelse	  af	  sager	  vedrørende	  musikchefens	  forhold.	  
6.3	  Bestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig	  når	  mindst	  5	  ud	  af	  bestyrelsens	  9	  medlemmer	  er	  til	  stede.	  
6.4	  I	  tilfælde	  af	  stemmelighed	  gør	  formandens	  stemme	  udslaget.	  
6.5	  Bestyrelsesformanden	  sikrer	  at	  der	  føres	  referat	  af	  bestyrelsesmøderne	  med	  angivelse	  af	  de	  
trufne	  beslutninger.	  
6.6	  Bestyrelsen	  udarbejder	  en	  forretningsorden,	  der	  for	  at	  være	  gyldig	  skal	  være	  i	  overensstemmelse	  
med	  og	  inden	  for	  vedtægternes	  rammer.	  Forretningsordenen	  indeholder	  et	  årshjul	  med	  
rutinemæssige	  sager	  og	  beslutninger.	  	  
	  
§	  7	  Bestyrelsens	  opgaver	  
7.1	  Bestyrelsen	  er	  ansvarlig	  for	  institutionens	  drift	  og	  økonomi.	  Det	  påhviler	  bestyrelsen	  at	  sikre,	  at	  
institutionen	  drives	  på	  baggrund	  af	  en	  strategi,	  et	  budget	  og	  konkrete	  aktivitetsplaner.	  Det	  påhviler	  
desuden	  bestyrelsen	  nøje	  at	  følge	  orkestrets	  kunstneriske	  ledelse	  og	  økonomiske	  drift,	  sikre	  at	  
institutionens	  aktiviteter	  til	  stadighed	  er	  indenfor	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  institutionens	  formål,	  
påse	  at	  institutionens	  bogholderi	  og	  regnskabsvæsen	  er	  i	  forskriftsmæssig	  orden	  og	  løbende	  at	  sikre,	  
at	  det	  lagte	  budget	  overholdes.	  
7.2	  Endelig	  er	  det	  bestyrelsens	  ansvar,	  at	  institutionens	  drift	  og	  anvendelse	  af	  tilskud	  er	  i	  
overensstemmelse	  med,	  og	  overholder,	  gældende	  lovgivning	  og	  regler	  samt	  indgåede	  aftaler	  og	  
tilskudsbetingelser.	  
	  
§	  8	  Bestyrelsens	  tavshedspligt	  
8.1	  Bestyrelsens	  medlemmer	  er	  omfattet	  af	  tavshedspligt.	  	  
	  
§	  9	  Inhabilitet	  
9.1	  Et	  bestyrelsesmedlem	  må	  ikke	  deltage	  i	  behandlingen	  af	  spørgsmål	  om	  aftaler	  mellem	  
institutionen	  og	  den	  pågældende	  selv,	  eller	  om	  søgsmål	  mod	  den	  pågældende	  selv,	  eller	  om	  aftale	  
mellem	  institutionen	  og	  tredjemand	  eller	  søgsmål	  mod	  tredjemand,	  hvori	  vedkommende	  har	  en	  
væsentlig	  interesse,	  der	  kan	  være	  stridende	  mod	  institutionens.	  
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TEGNINGSRET	  
§	  10	  Tegningsret	  
10.1	  Institutionen	  tegnes	  af	  bestyrelsesformanden	  og	  et	  bestyrelsesmedlem.	  I	  tilfælde	  af	  
bestyrelsesformandens	  fravær,	  tegnes	  institutionen	  af	  bestyrelsens	  næstformand	  og	  et	  
bestyrelsesmedlem.	  Kun	  bestyrelsen	  kan	  meddele	  prokura.	  
	  
	  
BESTYRELSENS	  FORMAND	  OG	  NÆSTFORMAND	  
§	  11	  Formand	  
11.1	  Formanden	  repræsenterer	  bestyrelsen	  udadtil	  og	  er	  dagligt	  bindeled	  til	  musikchefen	  og	  
institutionen.	  
11.2	  Formanden	  er	  mødeleder	  under	  bestyrelsens	  møder.	  
11.3	  Formanden	  kan	  på	  bestyrelsens	  vegne	  afgøre	  almindelige	  løbende	  sager,	  der	  ikke	  tåler	  
udsættelse.	  	  
11.4	  Formandens	  løbende	  afgørelser	  forelægges	  til	  efterretning/godkendelse	  på	  førstkommende	  
bestyrelsesmøde.	  
11.5	  Formanden	  skal	  sikre	  en	  forsvarlig	  arbejdsdeling	  mellem	  formanden,	  næstformanden,	  den	  øvrige	  
bestyrelse	  og	  musikchefen.	  
	  
§	  12	  Næstformand	  
12.1	  Bestyrelsen	  vælger	  af	  sin	  midte	  en	  næstformand.	  
12.2	  Næstformanden	  træder	  i	  stedet	  for	  formanden	  ved	  dennes	  fravær.	  
12.3	  Næstformanden	  kan	  bistå	  formanden	  i	  formandsarbejdet,	  herunder	  i	  behandling	  af	  løbende	  
sager.	  
	  
MUSIKCHEFEN	  
§	  13	  Ansættelse	  af	  musikchef	  
13.1	  Bestyrelsen	  ansætter	  en	  musikchef,	  der	  er	  institutionens	  øverste	  daglige	  leder.	  
13.2	  Ved	  ansættelse	  af	  en	  ny	  musikchef,	  eller	  ved	  eventuel	  forlængelse	  af	  musikchefens	  
åremålsansættelse,	  nedsætter	  bestyrelsen	  et	  ansættelsesudvalg	  med	  medarbejderrepræsentation.	  
Bestyrelsen	  forestår	  den	  endelige	  ansættelse	  efter	  indstilling	  fra	  ansættelsesudvalget.	  
	  
§	  14	  Musikchefen	  
14.1	  Musikchefen	  har	  det	  daglige	  ansvar	  for	  alle	  dele	  af	  institutionens	  virke,	  herunder	  ansættelse	  og	  
afskedigelse	  af	  institutionens	  personale.	  
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14.2	  Musikchefen	  er	  overfor	  bestyrelsen	  ansvarlig	  for	  økonomi,	  markedsføring	  samt	  den	  
administrative	  og	  kunstneriske	  ledelse	  -‐	  herunder	  at	  orkestrets	  virksomhed	  er	  i	  overensstemmelse	  
med	  gældende	  lovgivning	  og	  formelle	  krav.	  
14.3	  Det	  påhviler	  musikchefen	  nøje	  at	  overholde	  de	  årlige	  fastlagte	  budgetter	  med	  de	  afvigelser	  inden	  
for	  de	  enkelte	  budgetrammer,	  som	  er	  nødvendig	  for	  en	  forsvarlig	  gennemførelse	  af	  orkestrets	  
virksomhed.	  
14.4	  Musikchefen	  er	  overfor	  bestyrelsen	  ansvarlig	  for	  forvaltning	  af	  orkestrets	  aktiver,	  herunder	  
forsikring	  af	  instrumentbeholdning	  og	  inventar.	  
	  
UDVALG	  
§	  15	  Programudvalg	  
15.1	  Bestyrelsen	  nedsætter	  med	  musikchefen	  som	  formand	  et	  programudvalg	  med	  3	  repræsentanter	  
valgt	  af	  orkestrets	  fastansatte	  musikere.	  Programudvalget	  rådgiver	  musikchefen	  i	  kunstneriske	  
spørgsmål.	  
15.2	  Musikchefen	  kan	  efter	  samråd	  med	  programudvalget	  udpege	  yderligere	  
programudvalgsmedlemmer,	  der	  hentes	  uden	  for	  orkestret.	  
15.3	  Musikchefen	  er	  formand	  for	  programudvalget	  og	  deltager	  i	  alle	  udvalgets	  møder.	  
	  
§	  16	  Advisory	  board	  
16.1	  Bestyrelsen	  kan	  beslutte	  at	  nedsætte	  ét	  eller	  flere	  advisory	  boards,	  der	  både	  permanent	  eller	  
midlertidigt	  kan	  have	  til	  opgave	  at	  rådgive	  institutionens	  ledelse	  i	  særlige	  spørgsmål.	  
	  
ØKONOMI	  
§	  17	  Budget,	  regnskab	  og	  revision	  
17.1	  Budget,	  regnskab	  og	  revision	  er	  omfattet	  af	  lov	  nr.	  1531	  af	  21.	  december	  2010	  om	  økonomiske	  
og	  administrative	  forhold	  for	  modtagere	  af	  driftstilskud	  fra	  Kulturministeriet	  samt	  bekendtgørelse	  nr.	  
1701	  af	  21.	  december	  2010	  om	  økonomiske	  og	  administrative	  forhold	  for	  modtagere	  af	  driftstilskud	  
fra	  Kulturministeriet.	  	  
17.2	  Institutionens	  budgetter	  og	  regnskaber	  følger	  kalenderåret.	  
17.3	  Bestyrelsen	  udarbejder	  med	  assistance	  fra	  musikchefen	  årlige	  budgetter	  for	  institutionen,	  som	  
specificerer	  de	  forventelige	  indtægter	  og	  udgifter.	  
17.4	  Institutionens	  regnskab	  føres,	  aflægges	  og	  revideres	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  regler,	  der	  
fastsættes	  af	  Kulturministeriet	  i	  henhold	  til	  musikloven	  eller	  anden	  lov.	  
17.5	  Revision	  af	  regnskabet	  påhviler	  en	  af	  bestyrelsen	  godkendt	  registreret	  eller	  statsautoriseret	  
revisor.	  
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VEDTÆGTSÆNDRINGER	  OG	  OPLØSNING	  
§	  18	  Vedtægtsændringer	  og	  opløsning	  
18.1	  Beslutning	  om	  vedtægtsændringer	  eller	  opløsning	  af	  institutionen	  kræver	  tilslutning	  af	  2/3	  af	  
bestyrelsens	  medlemmer	  på	  to	  på	  hinanden	  følgende	  bestyrelsesmøder,	  som	  skal	  afholdes	  med	  et	  
interval	  på	  minimum	  1	  måned	  og	  maksimum	  3	  måneder.	  
18.2	  En	  beslutning	  om	  vedtægtsændring	  eller	  opløsning	  af	  institutionen	  skal	  godkendes	  af	  
Kulturministeriet,	  foruden	  Kolding	  Kommune,	  Sønderborg	  Kommune	  og	  Sydslesvigsk	  Forening,	  før	  
beslutningen	  træder	  i	  kraft.	  
18.3	  Foreligger	  der	  ved	  institutionens	  opløsning	  en	  formue,	  skal	  denne	  anvendes	  efter	  indstilling	  af	  
den	  afgående	  bestyrelse	  og	  efter	  godkendelse	  af	  Kulturministeriet	  i	  overensstemmelse	  med	  
institutionens	  formål.	  
	  
§	  19	  Ikrafttræden	  
19.1	  Nærværende	  vedtægter	  har	  virkning	  fra	  1.	  september	  2014	  og	  erstatter	  de	  hidtidige	  vedtægter	  
af	  1.	  januar	  2007.	  
	  
	  
	  
	  
Godkendt	  af	  Sønderborg	  Kommune,	  Kolding	  Kommune,	  Sydslesvigs	  Forening	  og	  Kulturstyrelsen	  
august	  2014.	  



3.3 Indstilling af medlemmer til det regionale 
arbejdsmarkedsråd
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