
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

1.1. Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 
2014 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 2014 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i 

KKR Syddanmark den 10. juni 2014. 

 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte referatet. 
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2. Regionalpolitiske sager  

2.1. Regional vækst- og udviklingsstrategi 

SAG-2014-03806 Bel 

 

Baggrund 

Der er i foråret 2014 taget hul på arbejdet mod den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi. KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni oriente-

ret om den kommende proces.  

 

Processen frem mod en vækst- og udviklingsstrategi omfatter et over-

ordnet udfordringsbillede for Syddanmarks vækst og udvikling, et udfor-

dringsbillede som er afsæt for den kommende strategi. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udfordringsbilledet og even-

tuelt supplerer med yderligere udfordringer.  

 

Sagsfremstilling 

Udfordringsbilledet er et væsentligt grundlag for det videre arbejde med 

udviklingsstrategien. Udfordringsbilledet viser således de udfordringer, 

som blandt andet strategien skal tage højde for. Udfordringerne bevæger 

sig inden for følgende temaer: urbanisering, bosætning, vækst, uddannel-

se, arbejdspladser, infrastruktur samt miljø. 

 

Udfordringsbilledet er drøftet i det politiske regionale udviklingsplan-

koordinationsudvalg med repræsentanter for KKR Syddanmark og regi-

onen samt hos Vækstforum. Endelig er udfordringsbilledet godkendt i 

Regionsrådet.  

 

Formanden for udvalget for regional udvikling Stephanie Lose vil på 

mødet gennemgå udfordringsbilledet og lægge op til en drøftelse.  

 

Region Syddanmark er samtidig i gang med at besøge samtlige 22 syd-

danske kommuner for en nærmere drøftelse af udfordringsbilledet samt 

strategien.  

 

Kredsen af kommunaldirektører anbefaler at KKR Syddanmark drøfter 

udfordringsbilledet og eventuelt supplerer med yderligere udfordringer. 

 

Beslutning 

Formanden for regionens Udvalg for Regional Udvikling Stephanie Lose 

fremlagde udfordringsbilledet og lagde op til en drøftelse.  
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Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en erstatning for den regi-

onale udviklingsplan og skal være formuleret færdig til godkendelse i re-

gionsrådet i januar 2016. 

 

Der tegner sig en række udfordringer på områderne: Urbanisering, ud-

dannelsesniveau, arbejdspladser samt sundhedsniveau. Udfordringerne er 

tydelige, men har forskellig vægt forskellige steder i Syddanmark. Gene-

relt går udviklingen ringere i Syddanmark end i Hovedstaden og Midtjyl-

land.  

 

Der var en god drøftelsen af udfordringsbilledet, som også viste væsent-

lige forskelle mellem kommunerne. Der var enighed om, at udfordrings-

billedet er et godt arbejdsgrundlag, der viser et helhedsbillede. Der er 

brug for, at strategien bliver fleksibel og dynamisk, således den kan 

rumme lokale forskelle og ikke medvirker til gennemsnitlige initiativer. 

Strategien skal identificere såvel vækstdrivere som væksthæmmere som 

eksempelvis planlovgivningen, der kan hindre positiv udvikling.  

 

Stephanie Lose noterede sig KKR Syddanmarks bemærkninger. 

 

  

2.2. Aftale med Væksthus Syddanmark for 2015 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om væksthusene efter 

2010, skal der hvert år indgås en regional aftale mellem KKR og de loka-

le væksthuse. Ligeledes skal KL hvert år indgå en aftale med Erhvervs- 

og Vækstministeriet om de nationale mål for væksthusenes indsats.  

 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaf-

talen indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 2015 og 

fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse.  

 

Udkast til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark 

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

er nu klar til godkendelse. 

 

Aftalen er en videreførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i 2014, 

med en præcisering af Erhvervsakademiet samt funktionerne som knu-

depunkt og operatør. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender udkast til aftale 

mellem Væksthus og KKR Syddanmark.  

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektør Otto Jespersen, Es-

bjerg, kommunaldirektør Niels Johannesen, Aabenraa, kommunaldirek-

tør Niels Ågesen, Vejle, forretningschef Maria Hunosøe, Udvikling Fyn, 

direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark og chefkon-

sulent Birgitte Lambrechtsen KKR, har udarbejdet udkast til aftale for 

2015 mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark. 

 

Aftalen består af indsatser fra den nationale aftale samt indsatser med 

lokalt afsæt.  

 

I forhold til aftalen fra 2014 er der en ændring, idet der ikke længere la-

ves en særskilt samarbejdsaftale med Udvikling Fyn. Dette som følge af 

Udvikling Fyns ændrede funktion, hvor kommunal erhvervsservice ikke 

længere er en del af opgaveporteføljen. Derudover rummer aftalen en vi-

dereførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i 2014. 

 

Forpligtelser fra den nationale aftale 

Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper 

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

strategien Væksthusene 2.0.  

 

Der er beskrevet følgende mål: 

• Væksthusene skal vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 2.000 virk-

somheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også krav til, 

at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i 

virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. 

• Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Dan-

mark, styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunkts-

funktionen i forhold til de private rådgivere samt de kommunale, re-

gionale og nationale erhvervsfremmetilbud.  

• Væksthusene forpligter sig til i fællesskab at udvikle og afprøve nye 

metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har været 

kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i høje-

re grad være med hele vejen.  

• Kravet til den samfundsøkonomiske effekt hæves. For hver offentlig 

krone, der investeres, skaber Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 

2015 hæves kravet til 3,0 kroner. 
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Indsatsområder i den regionale aftale 

Den nye aftale omfatter blandt andet følgende: 

• Fortsættelse af Erhvervsfremmeakademiet, hvis målgruppe er alle, 

der arbejder med erhvervsfremme. Målsætningen er at styrke kompe-

tencen og netværket mellem erhvervsfremmeaktører, der arbejder i 

region Syddanmark.  

• Skarpere rollefordeling mellem de lokale erhvervsenheder og Vækst-

hus Syddanmark. Sikre at der er aftalt snitflader, som understøtter 

virksomhedernes udvikling og tydeliggør rollefordeling. Herunder en 

skarp prioritering af samarbejde lokalt og subregionalt. 

• Udbygge samarbejde med det syddanske eu-kontor yderligere, kon-

kret omkring Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Net-

work er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, med fokus på 

at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner 

med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet. 

 

Borgmester Laurids Rudebeck, formand for Væksthus Syddanmarks be-

styrelse, vil på mødet fremlægge aftalen. 

 

Kredsen af kommunaldirektører har drøftet udkastet på sit møde den 15. 

august og anbefaler at aftalen med Væksthus Syddanmark godkendes. 

 

Beslutning 

Laurids Rudebeck redegjorde for den kommende aftale, hvor der fort-

sættes med særlig fokus på vækstiværksættere, synlighed, internationalise-

ring, operatørfunktion, implementering af VH 2.0 samt erhvervsfremme-

akademiet. 

  

Efter forespørgsel fra flere kommuner sættes gang i et virtuelt iværksæt-

terhus. Der er desuden stor interesse i at fortsætte programmet Klar til 

bygge og anlæg.  

 

Det blev bemærket, at der er forvirring og sammenblanding omkring be-

grebet erhvervsfremmeakademi, idet der allerede nu eksisterer erhvervs-

akademier.  

 

Det er vigtigt, at indsatsen i Væksthuset hænger sammen med indsatser i 

de lokale erhvervskontorer. 

 

KKR Syddanmark godkendte aftalen.  
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2.3. Infrastruktur i region Syddanmark 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

KKR Syddanmark og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles ini-

tiativer i forhold til interessevaretagelse i spørgsmålet om fremtidige 

statslige investeringer i infrastruktur. 

 

I november 2011 besluttede KKR Syddanmark at fokusere på tre syd-

danske prioriteringer: 

• En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantom-

rådet og videreført til Esbjerg og grænsen. 

• En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an 

til Billund Lufthavn. 

• En parallel forbindelse over Lillebælt 

 

UdviklingsRåd Sønderjylland har i sommeren 2014 taget kontakt til KKR 

Syddanmark for at fremme interesserne omkring hærvejsmotorvejen til 

grænsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark vurderer om, der skal foretages yder-

ligere for at fremme de syddanske prioriteter som blev vedtaget i no-

vember 2011. 

 

Sagsfremstilling 

Siden drøftelsen i KKR Syddanmark i november 2011 er der taget en 

række beslutninger med betydning for de syddanske prioriteringer: 

• Timemodellen, hvor kernen i den fremtidige togtrafik vil være et sy-

stem med tre hurtige forbindelser i timen, fra København til hen-

holdsvis Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Der fremgår ikke beslutning 

om retning Sønderjylland eller Jylland-Hamburg. Selve betjeningen 

og standsningsmønster fastlægges først senere. 

• Arbejdet med den parallelle forbindelse over Lillebælt er endnu i ana-

lyse fasen, hvorfor der endnu ikke er draget konklusioner. 

• Analyse arbejdet med en ny hærvejsmotorvej har givet en række ho-

vedkonklusioner: 

− En midtjysk-/hærvejsmotorvej kan først aflaste, når den er færdig 

i sin fulde udstrækning. 

− Kan først være færdig i sin fulde udstrækning i ca. 2030 

− Indtil 2030 kan problemer kun klares ved udbygning af E45. 

− Vejdirektoratets undersøgelser har vist at hærvejsmotorvejen ikke 

vil være samfundsøkonomisk rentabel, ej heller vil kunne aflaste 
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den nuværende motorvejsforbindelse nævneværdigt. Undersøgel-

serne koncentrerer sig imidlertid ikke om væksthensynet, nemlig 

at sikre adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten 

internt i regionen 

 

I 2011 blev der enighed mellem Danmark og Tyskland om at nedsætte en 

dansk tysk rafikkommissionen med det hovedformål at udbygge samar-

bejdet henover den dansk-tyske grænse. Ønsket med kommissionen var 

en bedre koordinering af de store og langsigtede investeringsplaner i in-

frastruktur. Kommissionen har som mål at udarbejde en slutrapport med 

deadline ved årsskiftet 2014/2015.  

 

UdviklingsRåd Sønderjylland har anmodet KKR Syddanmark vurdere 

mulighederne for at fremme udviklingen med en ny motorvejsforbindel-

se til grænsen. Årsagen er behov for en fælles og langsigtet løsning af de 

trafikale problemer i Jyllands Korridoren. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark vurderede, at der ikke pt. er behov for at foretage 

yderligere for at fremme de syddanske prioriteter, som blev vedtaget i 

november 2011.  

 

KKR Syddanmark besluttede, at man på det kommende kommunekon-

taktudvalgsmøde vil drøfte de udfordringer, der vil følge manglende in-

vesteringer på den tyske side – eksempelvis vedligeholdelse af Rader 

Hochbrücke. 

  

2.4. Redningsberedskabet – status på samarbejde om færre kommunale 
enheder 

SAG-2014-03806 fda 

 

Baggrund 

I Økonomiaftalen for 2015 (ØA15) er det aftalt, at de kommunale red-

ningsberedskaber skal reduceres fra de nuværende 87 enheder til maksi-

malt 20 tværkommunale enheder inden udgangen af 2015.  

 

Det er vigtigt, at redningsberedskaber i alle kommuner sammenlægges 

for at opnå maksimalt 20 tværkommunale enheder, og for at enhederne 

har tilstrækkelig størrelse til at kunne overtage opgaver fra de statslige 

beredskaber. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter status på en samling af be-

redskaber i Syddanmark. 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har nedsat et strukturudvalg til at komme med forslag til en 

ny struktur for at samle beredskabet i færre og større enheder samt for at 

komme med forslag til betydelige besparelser på området. Strukturudval-

get er tæt på at færdiggøre sit arbejde, og teksten i ØA15 er en direkte 

konsekvens heraf. 

 

De nye større kommunale enheder vil kunne varetage nogle af de mere 

specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages i staten. Derfor 

skal KL og Forsvarsministeriet drøfte, hvilke funktioner i staten der kan 

flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kom-

pensation.  

 

I ØA15 er der indlagt en reduktion for beredskabet delt på to poster. 

Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. 

kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét. Den anden post er 

på 100 mio. kr., og denne post tilhører moderniseringspuljen. Det bety-

der, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevin-

sten. Staten vil gennemføre effektiviseringer i det statslige beredskab for 

125 mio. kr. fra 2017. 

 

Det er kommunerne, der drøfter og træffer beslutninger om, hvilke tvær-

kommunale samarbejder der skal etableres. Alle fem KKR drøfter status 

på redningsberedskaberne i september måned for at få et overblik over, 

om det tegner til, at kommunerne kommer i mål med maksimalt 20 tvær-

kommunale enheder, og at alle kommuner er med, eller om der skal 

iværksættes yderligere tiltag for det.  

 

Status i de syddanske kommuner er: 

• Borgmesterforum Fyn (Middelfart undtaget) besluttede den 24. juni 

2014 at genoptage overvejelserne om en fælles fynsk løsningsmodel i 

et § 60 selskab eller et forpligtende samarbejde 

• De seks kommuner i Trekantområdet forhandler p.t. om etablering af 

et fælles beredskab 

• De fire sønderjyske kommuner påbegynder i august (kommunaldirek-

tører) og september (borgmestre) en proces med henblik på at afklare 

af mulighederne for dannelsen af en fælles sønderjysk løsning 



KKR Syddanmark  | 08-09-2014 

 SIDE  |  13 

• Esbjerg, Fanø og Varde kommuner skal behandle et oplæg politisk i 

september måned med henblik på en sammenlægning 1. januar 2015. 

 

Kredsen af kommunaldirektører har på sit møde den 15. august 2014 

drøftet status på samarbejdet. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark konstaterede, at der arbejdes på etablering af fire en-

heder i Syddanmark.  

 

Der blev gjort opmærksom på udfordringer omkring den statslige enhed 

Beredskabscenter Syd, som er placeret i Haderslev og servicerer hele re-

gionen. Der er brug for afklaring af, hvilke opgaver de kommunale be-

redskaber fremover skal løse for de statslige beredskaber, og hvordan fi-

nansieringen ser ud. 

 

 

2.5. Fordeling af flygtningekvoter i 2015 

SAG-2014-03806 fda 

 

Baggrund 

Hvert år udsender Udlændingeservice forslag til fordeling af kommune-

kvoter for antallet af flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner at få 

opholdstilladelse i det kommende år. Der er mulighed for, at kommu-

nerne inden for hver region kan lave en frivillig, alternativ aftale om for-

delingen af flygtninge.  

 

KKR skal afgive en samlet tilbagemelding for de syddanske kommuner 

til Udlændingeservice inden den 10. september 2014. Medmindre KKR 

meddeler Udlændingestyrelsen om indgåelsen af en alternativ frivillig af-

tale, forventes Udlændingestyrelsen at fastsætte kommunekvoterne som 

foreslået. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender den foreslåede fordeling 

af flygtninge mellem kommunerne i Syddanmark i 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Antallet af asylansøgere har været stigende i 2014, især som følge af situ-

ationen i Syrien. Dette har resulteret i et øget behov for asylcentre til 

asylansøgerne. Hvis en asylansøger herefter får asyl, skal vedkommende 

bo et sted i Danmark. Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor 

i Danmark man skal bo, hvis man bliver anerkendt som flygtning. Ud-
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lændingestyrelsen spørger derfor hvert år KKR’erne om det kommende 

års fordeling af flygtninge mellem kommunerne. 

 

I august 2013 var den forventede kvote for 2014 i på 746, men denne er 

efterfølgende blevet forhøjet til 1.093, hvilket blev godkendt på KKR 

Syddanmarks møde den 5. marts 2014.  

 

Udlændingestyrelsen har udarbejdet et forslag til fordeling af flygtninge 

på baggrund af antal indbyggere, flygtninge og indvandrere samt visse 

familiesammenførte udlændinge i kommunerne. 

 

KKR sekretariatet har den 14. maj 2014 sendt forslaget i høring i alle 22 

kommuner i Syddanmark med informationen om, at KKR vil drøfte for-

delingen på sit møde den 8. september 2014 med en indstilling om at 

godkende det udsendte forslag. Såfremt der er kommuner, som har be-

mærkninger til kommunekvoterne, er de blevet bedt om at sende dem til 

KKR sekretariatet senest den 18. august 2014. 

  

Der er ikke modtaget bemærkninger til antalsfordelingen mellem kom-

munerne.  

 

Fordelingen ses her: 

 

Kommune Justeret fordeling 

2014 

Fordeling 2015 

410 Middelfart  50 45 

420 Assens  61 60 

430 Faaborg-Midtfyn  56 69 

440 Kerteminde  33 23 

450 Nyborg  39 39 

461 Odense  104 84 

479 Svendborg  64 52 

480 Nordfyns  35 40 

482 Langeland  20 17 

492 Ærø  8 10 

510 Haderslev  60 46 

530 Billund  30 21 

540 Sønderborg  55 51 

550 Tønder  37 44 

561 Esbjerg  108 79 

563 Fanø  4 3 

573 Varde  48 57 

575 Vejen  50 45 
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580 Aabenraa  55 48 

607 Fredericia  18 20 

621 Kolding  76 78 

630 Vejle  82 66 

 

Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark god-

kender fordelingen. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark besluttede at godkende fordelingen af flygtningekvo-

ter i 2015. 

 

 

2.6. Møde i kommunekontaktudvalget den 23. september 2014  

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Kommunekontaktudvalget består af regionens 22 borgmestre samt regi-

onsrådsformanden. Udvalget har til opgave at drøfte og udvikle det poli-

tiske samarbejde, der foregår mellem regionen og kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark overvejer mulige emner til møde i 

kommunekontaktudvalget den 23. september 2014. 

 

Sagsfremstilling 

Region Syddanmark har inviteret til møde i kommunekontaktudvalget 

den 23. september. Der er endnu ikke udarbejdet en dagsorden for mø-

det, hvorfor der er mulighed for at bidrage med indhold.  

 

Regionens forslag til dagsordenspunkter er endnu ikke kendte, men for-

ventes at foreligge på selve KKR Syddanmarks møde den 8.september. 

 

Kommunekontaktudvalget møde afholdes i Regionshuset i Vejle, den 

23.9 kl. 17.00 – 18.30. Der afholdes formøde kl. 16.00 – 16.45. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark besluttede at følgende sættes på dagsordenen til mø-

det den 23.september 2014: 

• Infrastruktur – udfordringer der vil følge manglende investeringer på 

den tyske side – eksempelvis vedligeholdelse af Rader Hochbrücke. 

Hvilke handlingsmuligheder findes der? 
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• Besparelser på sygehusområdet og konsekvenser heraf (eks. den 

kommunale medfinansiering) 

• Regional vækst- og udviklingsstrategi – opfølgning på den – hvordan 

kommer vi videre fra strategi til handling? 

• Fleks- og førtidspensionsreformen – status om samarbejdet (kan ind-

gå i regionens punkt om status på sygedagpengereformen) 

 

Regionen har følgende emner til dagsordenen: 

• Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2015 

• Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark 

• Orientering om praksisplan for almen praksis 

• Høringsudkast til sundhedsaftalen 2015-2018 og den videre proces  

• Status på Sygedagpengereformen  

• Orientering om aftaler om vækstplan for dansk turisme og ny organi-

sering 

• Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammerne 2014-2020 

Vækstpartnerskabsaftale med regeringen 

• Samarbejde på råstofområdet 

• Orientering om status på INTERREG 5A-programmet  

 

  

2.7. Høring af sundhedsaftale 2015-2018 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Sundhedsaftalen er sendt i høring i perioden fra den 15. august 2014 til 

den 6. oktober 2014. Høringsudkastet blev drøftet og godkendt i Sund-

heds-koordinationsudvalget den 12. august 2014. Sundhedsaftalen skal 

efterfølgende endeligt godkendes af region og kommuner, hvorefter den 

sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. 

  

KKR Syddanmark blev på mødet den 10. juni 2014 orienteret om pro-

cessen og bakkede her op den vision der er udarbejdet af Sundhedskoor-

dinationsudvalget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler at kommunerne bakker op 

om sundhedsaftalen der er sendt i høring den 15. august 2014. 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og 

koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af syge-

huse, almen praksis og kommuner. På den måde kan den enkelte patient 
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og borger modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kval i-

tet. 

 

Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne 

og godkendes af Sundhedsstyrelsen. 

 

Det er sundhedskoordinationsudvalget der udarbejder sundhedsaftalen. 

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af re-

gionsrådet, KKR samt Praktiserende Lægers Organisation.  

 

Dialog om sundhedsaftalen 

Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøder 

med de 22 kommuner og regionen for at sikre enighed om, fælles op-

bakning og ejerskab til den fælles syddanske sundhedsaftale. Møderne 

har været præget af en positiv og udviklingspræget dialog. 

 

KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni 2014 orienteret om arbej-

det med sundhedsaftalen, og besluttede her at bakke op om den vision 

Sundhedskoordinationsudvalget har formuleret. 

 

Vision med tre hovedmål 

Samarbejdet omkring sundhedsaftalen i region Syddanmark hviler på et 

værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. 

 

Sundhedskoordinationsudvalgets vision har tre hovedmål: 

• Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren 

• Sundhed for alle 

• Sundhed med sammenhæng 

 

Hovedmålene omsættes til konkrete succeskriterier, der udtrykker hvad 

der skal måles på.  

 

Tre principper 

Som fundament for et godt samarbejde, har Sundhedskoordinationsud-

valget beskrevet tre principper. Disse beskriver, hvordan man vil arbejde 

sammen for at nå sundhedsaftalens mål: 

• Vi vil prioritere vores indsatser skarpt.  

• Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit 

eget forløb.  

• Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologi-

ske område 
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Fokuspunkter 

Kommunerne har i processen med formuleringen af sundhedsaftalen, 

lagt vægt på at den rehabiliterende tilgang bliver et fremherskende fo-

kuspunkt. Dette er sammen med de øvrige fokuspunkter vigtige at holde 

sig for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og 

resultater: 

• En rehabiliterende tilgang 

• Borger- patient- og pårørendeinddragelse 

• Fastholdelse i job og uddannelse 

• Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet 

• Tættere samarbejde med almen praksis 

 

Strukturen i sundhedsaftalen 

Sundhedsaftalen rummer tre dele: 

• Den politiske del 

• Den administrative del 

• Bilagsdelen 

 

Den politiske del omfatter visionen for, hvor det tværsektorielle samar-

bejde på sundhedsområdet skal være ved aftaleperiodens udløb. Ligele-

des beskrives den politiske organisering af sundhedssamarbejdet, og 

hvordan aftalens politiske mål omsættes i succeskriterier. Endelig indgår 

der i sundhedsaftalens politiske del også en udviklingsaftale. 

 

Den administrative del fastlægger rammen for arbejdet med at realisere 

den politisk formulerede vision. Med andre ord: hvilke midler skal tages i 

brug for at nå målene? 

 

Bilagsdelen rummer en række dokumenter, som kan være vejledende og 

handlingsanvisende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsenet.  

 

Udviklingsaftalen 

I sundhedsaftalens politiske del fremgår en udviklingsaftale, som skal 

sætte retningen for udviklingen på områder, hvor det på nuværende tids-

punkt ikke er muligt at indgå en forpligtende aftale som omfatter alle 22 

kommuner og regionen. 

 

Udviklingsaftalen forpligter parterne til at arbejde frem mod aftalens 

mål, det kan ske på forskellige måder og i forskellig takt.  

Udviklingsaftalens initiativer kan, når parterne ønsker det, gøres forplig-

tende på linje med den øvrige sundhedsaftale i forbindelse med den årli-

ge revision af sundhedsaftalen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. 
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Der indgås følgende udviklingsaftaler: 

• Forebyggelse og tidlig opsporing 

• Fastholdelse i job og uddannelse 

• Den rehabiliterende tilgang 

• Mental Sundhed 

• Telemedicin 

• Borgerorienterede kvalitets- og delmål 

 

Den videre proces 

Sundhedskoordinationsudvalget tilretter sundhedsaftalen på baggrund af 

de indkomne høringssvar og godkender aftaleudkastet på sit møde i de-

cember 2014. Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i re-

gionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til 

Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015. 

 

Kredsen af kommunaldirektører indstiller til KKR Syddanmark at bakke 

op om sundhedsaftalen når den sendes i høring. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark besluttede at bakke op om sundhedsaftalen. KKR 

Syddanmark besluttede desuden at lave et høringssvar, som godkendes af 

KKR Syddanmarks formandskab og dermed vil fremstå som et hørings-

svar fra KKR Syddanmark. 

 

 

2.8. Orientering om praksisplan i høring hos de 22 kommuner 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Praksisplanen skal i høring i perioden fra den 17. september 2014 til den 

17. november 2014. Høringsudkastet drøftes og forventes godkendt i 

praksisplanudvalget den 16. september 2014. 

 

Høringsudkastet er endnu under redigering og kan derfor ikke vedhæftes 

dagsordenen til KKR Syddanmark. 

 

Indstilling 

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

Praksisplanen vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og 

planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Planen 

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

øvrige sundhedsvæsen og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk 

placering af ydernumre. 

 

Kommunerne har med praksisplanen større indflydelse på planlægningen 

af almen praksis end tidligere og hensigten er at sikre sammenhæng til 

den kommunale indsats. 

 

Praksisplanen skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse 

på praksisområdet. Almen praksis er således forpligtet til at udøve sin 

virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen, og der bliver i den 

forbindelse en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksispla-

nen.  

 

Sekretariat i KL 

For at understøtte de fem kommunale praksisplanudvalgs arbejde med at 

formulere en praksisplan, har KL etableret et sekretariat. Opgaven er at 

styrke arbejdet med formulering af praksisplanen, herunder at understøt-

te forhandlingen af de underliggende aftaler om ressourcer og økonomi, 

der er i overensstemmelse med kommunernes ønsker og behov. 

 

Praksisplan i Syddanmark 

Praksisplanen i Syddanmark består af en politisk del, der omfatter vision 

og indsatsområder, og en administrativ del der omfatter beskrivelse af 

organisering, kapacitet og lægedækning samt en beskrivelse af hvert plan-

lægningsområde. 

 

Indsatsområderne omhandler blandt andet:  

• Service og tilgængelighed 

• Samarbejde og kommunikation 

• Kvalitet i ydelserne 

• Lægemiddelområdet 

• Sygemeldinger 

• Forebyggelse og tidlig opsporing 

• Samtaleterapi 

• Udvikling af nye arbejdsformer 
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Indsatsområderne rummer en række konkrete målsætninger med tilknyt-

tede handlinger. Praksisplanen vil derfor også omfatte et afsnit der be-

skriver hvorledes og hvornår målsætningerne realiseres. 

 

Økonomi omkring praksisplaner 

Der er tilknyttet i alt 410 mio. kr. til opgaver tilknyttet praksisplaner. 

 

Midlerne fordeler sig således: 

Opgaver vedrørende sygebesøg og samtaleterapi  210 mio.kr. 

Kommunale midler    100 mio. kr.  

Regionale midler     100 mio. kr.  

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 
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3. Udpegninger  

3.1. Udpegning til Uddannelsesudvalget for VUC Syd 

SAG-2014-03806 fda 

 

Baggrund 

KKR Syddanmark har udpeget to medlemmer til Uddannelsesudvalget 

for VUC Syd som en del af konstitueringen for denne valgperiode.  

 

VUC Syd har henvendt sig til KKR Syddanmark på vegne af Peter Han-

sen (V, Sønderborg Kommune) for at få udpeget et nyt medlem Uddan-

nelsesudvalget, da han ikke har mulighed for at varetage hvervet på 

grund af tidspres. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark udpeger et medlem til Uddannelses-

udvalget for VUC Syd. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Syddanmark har udover Peter Hansen udpeget Bo Morthorst Ras-

mussen (A, Haderslev Kommune) til Uddannelsesudvalget for VUC Syd 

for indeværende valgperiode. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark besluttede at bemyndige Hans Peter Geil samt Lau-

rids Rudebeck til at finde en repræsentant fra Tønder.  

 

  

3.2. Udpegning af suppleant til medlem i KKR Syddanmark 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

KKR Syddanmark skal godkende sammensætningen og valgene af med-

lemmer til KKR Syddanmark for valgperioden 2014-2018.  

 

Såfremt der i løbet af valgperioden sker ændringer i sammensætningen, 

skal KKR Syddanmark godkende ændringen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender at Elisa Hansen O, Lan-

geland indtræder som suppleant for Jens Munk O, Svendborg. 
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Sagsfremstilling 

Mads Fredeløkke fra Svendborg Byråd er ikke længere medlem af Dansk 

Folkeparti og kan derfor ikke varetage sit hverv som suppleant for Jens 

Munk i KKR Syddanmark. Dansk Folkeparti har derfor indstillet Elisa 

Hansen som suppleant for Jens Munk. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog udpegningen til efterretning.  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

5.1. Meddelelser 

SAG-2014-03806 Bel 

 

Baggrund 

For at sikre en fælles videndeling gives der korte meddelelser fra for-

mandskabet og KKR udpegede repræsentanter i regionale fora. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra formandskabet  

• Brev fra Dansk Metal vedrørende samarbejde om jobrettet opkvalif i-

cering 

 

Foruden formandskabets meddelelser er der korte meddelelser fra:  

• Det syddanske EU kontor og internationalt samarbejde i Syddanmark 

– Johnny Søtrup Esbjerg 

• Vækstforum Syddanmark – Ib Kristensen Billund 

• Væksthus Syddanmark – Laurids Rudebeck Tønder 

• Sundhedskoordinationsudvalget Povl Kylling Petersen Aabenraa 

• Praksisplanudvalget Lone Myrhøj Vejle 

• Trafikselskaberne – Sydtrafik Morten Andersen Nordfyns 

• Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) – Bjarne Nielsen Langeland 

 

Meddelelse fra KL: 

• Fra og med oktober-møderne vil dagsordenerne kun findes i Ditmer 

eDagsorden og vil ikke længere blive sendt i PDF. Enkelte embeds-

mænd fra politikernes bagland kan stadig få dagsordenerne tilsendt 

på mail (pdf). 

• 10 dage inden oktoberdagsordenen frigives i Ditmer eDagsorden vil 

alle politikere få tilsendt en mail med information om, hvordan man 

logger på og bruger Ditmer. 

• KL sørger for introduktion – både til dem der allerede bruger Ditmer 

og til dem der er ikke gør. Der kommer nærmere om introduktion i 

mailen 10 dage før oktober dagsordenen frigives i Ditmer. 

 

Beslutning 

SDEO - Johnny Søtrup: Rasmus Anker-Møller er ansat som ny direktør. 

Halvårsregnskabet for 2014 viser et overskud på 1 mio. kr.. Aftalen med 

SDEO er toårig og løber frem til og med 2015. Et mål i den periode er at 
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opnå midler til det syddanske område på 30 mio. kr., og man er nu et 

halvt år inde i aftalen oppe på 24 mio. kr. til det syddanske område.  

 

Vækstforum – Ib Kristensen: I juni måned drøftede Vækstforum vækstpart-

nerskabsaftalen. Aftalen skal drøftes igen på møde den 25. september, 

hvorfor det imødeses, at Kommunekontaktudvalget skal drøfte aftalen 

på møde den 23. september. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget – Povl Kylling Petersen: Har nu sendt 3. genera-

tion sundhedsaftale til høring. Udvalget kan anbefale alle kommuner at 

godkende aftalen. 

 

Fynbus – Morten Andersen: Der afholdes i efteråret et fælles møde med be-

styrelser og medarbejdere for Sydtrafik og Fynbus. 

 

Regionalt beskæftigelsesråd – Bjarne Nielsen: Beskæftigelsesreformen betyder, 

at de regionale beskæftigelsesråd erstattes af regionale arbejdsmarkeds-

råd. Der forventes at være to råd i den syddanske region. De nye råd 

forventes at træde i kraft 1. januar 2015. KKR Syddanmark forventes på 

næste møde den 14. november at udpege medlemmer til rådene. Kom-

munerne forpligtes i forliget til at drøfte konkrete samarbejder på be-

skæftigelsesområdet i de fem KKR for at styrke det tværkommunale 

samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.  

 

  



KKR Syddanmark  | 08-09-2014 

 SIDE  |  27 

6. Punkter til næste møde  

6.1. Dagsordenspunkter til mødet den 14. november 

SAG-2014-03806 bel 

 

Baggrund 

Punkter til dagsordenen for næste møde i KKR Syddanmark den 14. no-

vember 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager punktet til efterretning og 

eventuelt drøfter yderligere forslag til dagsordenspunkter. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen vil blandt andet indeholde følgende: 

• Ønsker til aftale med SDEO 

• Samspil og styring af det sociale område 

• Fælles tilsyn med sociale tilbud 
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


