
 

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, t il gavn 

for borgerne og samfundet. 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat fra møde den 10. september 2019 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet den 10. september 2019 kan findes her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet. 

 

 

  

 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/moededatoer-dagsordener-og-referater/
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Styring på det specialiserede socialområde 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Kommunerne oplever stigende udgifter på det specialiserede socialområde 

og udfordringer med at styre området. Der er flere årsager til disse udfor-

dringer. Blandt andet kommer der både flere voksne og børn til, som har be-

hov for behandling, samtidig med at der indenfor psykiatrien udvikles bedre 

behandlingsmuligheder, som øger levetiden. 

 

Cheføkonom Morten Mandøe, KL, giver et billede af den økonomiske udvik-

ling på det specialiserede socialområde og de styringsmæssige overvejelser 

det giver anledning til. Årsagerne til de udfordringer kommunerne møder bli-

ver også belyst.  

 

Morten Mandøe vil samtidig fortælle om de centrale konklusioner i KL’s 

partnerskabsprojekt, og hvilken plads det specialiserede socialområde har i 

økonomiaftalen 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udfordringerne på det specialise-

rede socialområde med afsæt i Morten Mandøes oplæg. 

 

 

  

 

 

2.2. KL's strategiske klimaarbejde og kommende klimaudspil 

SAG-2019-05456 mesk/mcl/bel 

 

Baggrund 

Klima og bæredygtighed er højt på dagsordenen – også i kommunerne og i 

KL.  

 

KL arbejder på to klimaudspil, som forventes at være klar til lancering i de-

cember 2019. Det ene udspil sætter fokus på reduktion af udledning af driv-

husgasser. Det andet på klimatilpasning. KL orienterer om arbejdet med de 

to udspil og hører gerne synspunkter og betragtninger til dem fra KKR. Sa-

gen behandles parallelt i KL’s udvalg og efterfølgende i KL’s bestyrelse.  
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Punktet indledes med et oplæg af Jacob Bjerregaard, formand for KL`s ud-

valg for miljø og forsyning samt afdelingschef Erling Friis Poulsen fra KL`s 

kontor for Teknik og Miljø som optakt til drøftelsen i KKR. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR, med afsæt i oplægget, drøfter og giver KL input til det 

videre arbejde med de to udspil. 

 

Sagsfremstilling 

De to kommende KL-udspil markerer kommunernes rolle som nøgleaktører i 

at få den grønne omstilling til at lykkes.  

 

KL’s udspil om reduktion af drivhusgasser  

Udspillet vil sætte fokus på, hvilke rammevilkår og virkemidler der skal til, for 

at kommunerne fortsat kan medvirke til at nå målet om at reducere udled-

ningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.   

 

KL vil i udspillet fokusere på de områder, hvor kommunerne har en central 

rolle. Eksempelvis på mobilitets- og energiområdet, klima og bæredygtighed 

i bygge, anlæg og kommuneplanlægning – samt i forhold til påvirkning af 

virksomhedernes og borgernes adfærd. 

 

KL’s klimatilpasningsudspil 

Udspillet vil sætte fokus på de udfordringer, klimaforandringerne allerede 

medfører for kommuner og borgere i forhold til fx kysterosion, oversvømmel-

ser fra baglandet, stigende grundvand og skybrud. 

 

Ligeledes vil KL’s udspil præsentere løsningsforslag i arbejdet med klimatil-

pasning i form af bl.a. behov for mere sammenhængende regelgrundlag, 

nye finansiereringsformer, bedre datagrundlag m.v. 

 

 

2.3. Resultatkontrakter Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus 
Fyn 2020 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Resultatkontrakten mellem KKR og det enkelte erhvervshus indgås for en 

ét-årig periode og fastsætter målsætninger for arbejdet i erhvervshuset.  

 

Resultatkontrakten 2020 indgås inden for rammerne af KL's og Erhvervsmi-

nisteriets ”Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse af 25. okto-



KKR Syddanmark  | 06-11-2019 

 SIDE  |  6 

ber 2018” og ”Aftale om rammerne for erhvervshuse 2019-2020 af 25. fe-

bruar 2019”. 

 

KKR Syddanmark satte på mødet i september 2019 gang i en proces for 

formulering af kontrakterne for 2020. De to udkast til kontrakter er nu klar til 

drøftelse og endelig godkendelse hos KKR Syddanmark.  

 

Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at kontrakterne godkendes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender udkast til resultatkontrakter 

2020 for Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn. 

 

Sagsfremstilling 

Rammerne for resultatkontrakterne mellem KKR Syddanmark og Erhvervs-

husene fastlægges i en to-årig rammeaftale, som er indgået mellem Er-

hvervsministeriet og KL for perioden 2019-2020. Rammeaftalen definerer 

blandt andet arbejdsopgaver samt overordnede mål og fokusområder for Er-

hvervshusene. 

 

Der er ønske om at gøre resultatkontrakterne to-årige, så de følger ramme-

aftalens kadence. Samtidig skal der laves en årlig status for at sikre, at kon-

trakterne arbejder i takt med omverdenen. Den mulighed ser KL og Er-

hvervsstyrelsen nærmere på. 

 

./.. Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn har lavet udkast til nye kont rak-

ter med fokus på den udvidede målgruppe, på opgaveløsningen mellem 

kommuner og erhvervshus samt på synergien mellem kerneopgaven og 

operatøropgaven. Kontrakterne ses som bilag. 

 

Kontrakterne afspejler, at erhvervshusene nu har bevæget sig fra en etable-

ringsfase over i regulær drift. Resultatmålene er mere konkrete og afspejler 

det fokus, husene har lagt med afsæt i de regionale strategiafsnit. 

 

I forhold til mål om den digitale platform vil det fortsat i 2020 være en opga-

ve for erhvervshusene at bidrage til den løbende udvikling af den digitale er-

hvervsfremmeplatform. Derfor forventer Erhvervsstyrelsen også, at dette 

mål indgår i resultatkontrakterne for 2020, sådan som det er forudsat i ram-

meaftalen for 2019-2020. Formuleringen i rammeaftalen lyder "hvert er-

hvervshus indgår i en arbejdsgruppe under den digitale platform, der løben-

de udvikler digitale redskaber og indhold til den digitale platform". 

 

Erhvervshus Sydjylland sætter, udover de fastlagte nationale mål og de fæl-

les indsatsmål, de fem styrkepositioner (som fremgår af den regionale er-
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hvervsfremmestrategi) som omdrejningspunkt for den videre udvikling af 

sydjysk erhvervsliv. De fem styrkepositioner kaldes strategiske ledestjerner:  

Grøn omstilling, eksport, digitalisering, kompetent arbejdskraft og design-

tænkning.  

 

Det er således ambitionen at skabe en rød tråd mellem ledestjernerne, re-

sultatkontrakten med KKR Syddanmark og samarbejdsaftalerne med kom-

munerne. Resultatkontrakten afspejler ledestjernerne og den røde tråd ved 

at fastlæggelse af regionale målsætninger inden for de fem temaer. 

 

Erhvervshus Fyn har, udover de fastlagte nationale mål og de fælles ind-

satsmål, fokus på særlige indsatser for cirkulær økonomi og bæredygtighed 

samt for kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at Erhvervshus Fyn udvikler 

og implementerer screeninger og tilbyder vejledninger målrettet cirkulær 

økonomi og bæredygtighed. Dertil laver erhvervshuset en strategi for indsat-

ser inden for opkvalificering og rekruttering for at sikre kvalificeret arbejds-

kraft til de fynske virksomheder. 

 

 

2.4. Høringsforslag: Fremtidens Syddanmark, Regional udvik-
lingsstrategi 2020-2023 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Regionsrådet i Syddanmark har lavet et forslag til en regional udviklingsstra-

tegi 2020-2023. Forslaget er sendt i høring i uge 41, og KKR Syddanmark er 

inviteret som høringspart. 

 

Sidste frist for at afgive høringssvar er den 17. januar 2020. 

 

Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, ”Fremtidens Syddanmark”, 

afløser den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, ”Det Gode Liv 

som vækstskaber”. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender, at der sendes et samlet hø-

ringssvar fra KKR Syddanmark. 

 

Sagsfremstilling 

Den regionale udviklingsstrategi er et fælles afsæt for den regionale udvik-

lingsindsats i de næste fire år. Med strategien ønsker Region Syddanmark 

at bidrage til FN’s verdensmål og at udvikle Fremtidens Syddanmark som en 

sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borge-

re, trivsel og engagement. 
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./. Strategiforslaget er bygget op om seks strategispor: 

– Grøn omstilling, klima og ressourcer 

– Rent vand og jord 

– Kompetencer til fremtiden 

– Sunde levevilkår 

– En attraktiv og oplevelsesrig region 

– Mobilitet for alle. 

 

Strategiforslaget er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i 

hele regionen. Parterne har i fællesskab formuleret konkrete forslag til, hvil-

ke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning strate-

gien skal sætte.  

 

Proces for KKR Syddanmarks høringssvar 

Frist for høringssvar er den 17. januar 2020.  

 

Der laves et samlet høringssvar fra KKR Syddanmark. 

 

– Kommunaldirektørkredsen godkendte proces for høringssvar i uge 44 

– KKR sekretariatet sendte høringsudkast til kommunerne i uge 44 

– De syddanske kommuner sender eventuelle input til KKR ’s høringssvar 

senest den 8. januar 2020 samtidig med, at kommunerne også har mulig-

hed for at bidrage med egne høringssvar uden om KKR 

– Input fra kommunerne samles til et høringssvar og sendes til Region Syd-

danmark senest den 17. januar 2020. 

 

Opmærksomhedspunkter til høringssvar 

– KKR Syddanmark ser frem til en tæt dialog og involvering omkring arbej-

det med de regionale indsatser og delstrategier 

– Styrke regionens potentialer – og gøre mere af det vi er gode til. 

 

 

2.5. Høringsforslag: Strategi for decentral erhvervsfremme 
2020-2023 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udkast til strategi for decentral er-

hvervsfremme 2020-2023 er sendt i høring den 11. oktober 2019. KKR Syd-

danmark er høringspart.  

 

KKR Syddanmark har med sagen mulighed for at pege på eventuelle op-

mærksomhedspunkter med henblik på KKR Syddanmarks høringssvar. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender, at der sendes et fælles hø-

ringssvar fra de syddanske kommuner til Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse (DEB). 

 

Sagsfremstilling 

./. Med strategien for decentral erhvervsfremme ønsker Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse at sætte virksomhedernes behov i centrum for lokalt for-

ankret vækst og udvikling i hele landet. Strategien danner rammerne for den 

decentrale erhvervsfremmeindsats og er grundlag for at udmønte bestyrel-

sens midler til decentral erhvervs- og turismefremme. Yderligere udpeger 

strategien de styrkepositioner og spirende områder, der sætter rammen for 

den fremtidige klyngeindsats. Strategien ses som bilag. 

 

Bestyrelsen har lagt vægt på, at strategiudkastet er baseret på et solidt da-

tagrundlag, ligesom bestyrelsen har inddraget og lyttet til en bred kreds af 

virksomheder, erhvervsfremmeaktører, turismeaktører, videninstitutioner, 

klynger m.m. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer. Strategi-

en er blandt andet blevet til i et partnerskab med bestyrelserne for de tvær-

kommunale erhvervshuse, der har inddraget KKR og Det Nationale Turisme-

forum.  

 

Tidsramme for høringsfasen 

Frist for høringssvar til DEB er den 24. november 2019  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får strategien til endelig godkendelse 

på bestyrelsesmødet i januar 2020. Strategien skal efterfølgende aftales 

med erhvervsministeren.  

 

Proces i Syddanmark 

– Der laves et samlet høringssvar fra KKR Syddanmark 

– KKR-sekretariatet har sendt høringsudkast til kommunerne i uge 42 

– De syddanske kommuner sender eventuelle input til KKR ’s høringssvar 

senest den 18. november 2019 samtidig med, at kommunerne også har 

mulighed for at bidrage med egne høringssvar uden om KKR  

– Input fra kommunerne samles til et høringssvar på tværs af de to er-

hvervshuses geografier og bevæger sig på det fælleskommunale niveau. 

 

 

 

2.6. Solidarisk hæftelse i tilfælde, hvor Socialtilsynet lukker et 
tilbud 

SAG-2019-05456 bel 
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Baggrund 

De syddanske kommuner har siden 2009 haft et princip om solidarisk hæf-

telse for tilbud dækket af rammeaftalen. Den solidariske hæftelse betyder, at 

der ved lukning af tilbud laves en efterregulering, hvis tilbuddet lukkes pga. 

manglende efterspørgsel. Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mel-

lem betalingskommunerne. Formålet med princippet er at fastholde et hen-

sigtsmæssigt kapacitetsniveau, således at solidarisk hæftelse gælder ved 

kapacitetstilpasning. 

 

Siden aftalen om solidarisk hæftelse er indgået, er Socialtilsynet etableret. 

Socialtilsynet har kompetence til at lukke tilbud, og det har givet anledning 

til, at Socialdirektørforum har ønsket en præcisering af aftalen om solidarisk 

hæftelse. Præciseringen betyder, at i tilfælde hvor tilbud lukkes af Socialtil-

synet eller anden lignende myndighed, træder den solidariske hæftelse ikke 

i kraft.   

 

Socialdirektørforum og kommunaldirektørkredsen anbefaler KKR Syddan-

mark, at Rammeaftalen 2020-2021 præciseres. Ændringen betyder, at soli-

darisk hæftelse fastholdes med undtagelse af tilfælde, hvor et tilbud lukkes 

af Socialtilsynet eller en anden lignende myndighed. Kommunaldirektør-

kredsen finder det samtidigt nødvendigt, at det i Rammeaftalen præciseres, 

hvilke andre myndigheder (udover Socialtilsynet) der kan lukke et tilbud. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark følger kommunaldirektørkredsens og So-

cialdirektørforums anbefaling og fastholder princip om solidarisk hæftelse 

med en præcisering af, at det ikke gælder ved lukning af tilbud via Socialti l-

synet eller anden lignende myndighed. 

 

Sagsfremstilling 

Solidarisk hæftelse 

I forbindelse med Socialdirektørforums revision af Rammeaftalen er det be-

sluttet, at solidarisk hæftelse ved lukning af tilbud fastholdes. Dog ønsker 

Socialdirektørforum at indføre en præcisering – nemlig at solidarisk hæftelse 

ikke gælder ved lukning af tilbud via Socialtilsynet eller anden lignende 

myndighed. 

 

Præciseringen af, at solidarisk hæftelse ikke gælder for tilbud lukket af So-

cialtilsynet, vil betyde, at fællesskabet ikke hæfter for tilbud, som ikke lever 

op til de nødvendige kvalitetskrav. Samtidig kan præciseringen give en stør-

re usikkerhed ved at drive tilbud, som sælger pladser, idet udbyderkommu-

nen selv skal dække hele underskuddet.  

 



KKR Syddanmark  | 06-11-2019 

 SIDE  |  11 

Lukning af tilbud  

./. Socialtilsynet har med hjemmel i Lov om socialtilsyn mulighed for at lukke et 

tilbud, såfremt det ikke lever op til de kvalitetskrav, der stilles i lovgivningen. 

Se bilag for yderligere. 

 

Socialtilsynet har ikke en standardprocedure for lukninger, idet processen er 

afhængig af, hvor alvorlig og/eller akut overtrædelsen er. Det betyder, at til-

bud kan lukkes uden varsel, hvis forseelsen er meget alvorlig. Hvis forseel-

sen er mindre alvorlig, vil der forud for lukningen være et forløb af kortere el-

ler længere varighed, hvor tilbuddet/kommunen får mulighed for at rette op 

på de mangler, som tilsynet påpeger og derved undgå en lukning. 

 

Som konsekvens af præciseringen i den solidariske hæftelse skal driftsher-

ren (kommunen), ved lukning fra Socialtilsynet eller en anden lignende myn-

dighed, selv dække underskuddet. Modsat den solidariske hæftelse, hvor 

betalingskommunerne og driftsherren deler underskuddet.  

 

 

 

2.7. Kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for al-

men praksis forventes indledt primo 2020.  

 

KKR har en lang række tværkommunale opgaver på sundhedsområdet og 

samarbejder tæt med almen praksis om udvikling af den lokale og regionale 

lægedækning i regi af Praksisplanudvalgene. 

 

Der er fra kommunal side et ønske om, at en kommende PLO-overenskomst 

understøtter et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem almen 

praksis og kommunerne.   

 

Kredsen af kommunaldirektører har drøftet overordnede temaer til den 

kommende overenskomstforhandling med afsæt i en tilbagemelding fra en 

række medlemmer i Sundhedsstrategisk Forum.  

 

En samlet oversigt over temaer sendes til KL efter KKR’s møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter: 



KKR Syddanmark  | 06-11-2019 

 SIDE  |  12 

– Hvilke overordnede temaer der, fra et KKR-perspektiv, kan bringes ind i 

de kommende overenskomstforhandlinger for almen praksis. 

 

Sagsfremstilling 

KKR har en central rolle i samarbejdet med almen praksis regionalt gennem 

arbejdet i Sundhedskoordinations- og Praksisplanudvalgene.  

 

Kommunerne ønsker, at en kommende overenskomst med de praktiserende 

læger understøtter udviklingen af den almene lægelige betjening i det nære 

sundhedsvæsen og sikrer gode og sammenhængende patientforløb for bor-

gerne. Dette skal ses i lyset af forløbet om regeringens bebudede samlede 

sundhedsaftale, da den vil kunne få væsentlig indflydelse på forhandlinger-

ne med PLO. 

 

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen forudsætter et tæt samarbejde 

mellem almen praksis og kommunerne. Det er væsentligt for kommunerne at 

finde løsninger, der skaber rammer for at sikre kvalitet og sammenhæng i 

borgerens forløb i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne får løbende flere 

opgaver og flere kompetencer, men det forudsætter lægedækning fra almen 

praksis, hvis opgaverne skal løses i det nære. Der er fx behov for, at kom-

munerne får en bedre tilgængelighed til almen praksis, så fx akutsygeplejen 

kan komme i kontakt med lægerne i akutte situationer. Derudover  er der ge-

nerelt behov for øget koordinering og samarbejde mellem almen praksis og 

kommune særligt i forhold til borgere med kronisk sygdom og borgere med 

psykiske lidelser.  

 

Foreløbig procesplan  

Overenskomstaftalen for almen praksis skal genforhandles i løbet af 2020. 

Forventningen er, at en ny overenskomst vil skulle gælde fra den 1. januar 

2021. 

 

./. Som bilag ses en oversigt over de lokalaftaler, der er indgået i Syddanmark.  

 

Kommunale fokusområder fra Syddanmark 

Kredsen af kommunaldirektører har drøftet den kommende overenskomst-

forhandling med baggrund i tilbagemeldinger fra medlemmer i Sundheds-

strategisk forum. Følgende er væsentlige at fremhæve i forhold til de kom-

mende forhandlinger: 

 

Fremtidens sundhedsvæsen skal tilbyde borgerne i Syddanmark indsatser af 

høj kvalitet og sikre let og lige adgang. Det skal en kommende overens-

komst kunne understøtte. Med det øgede fokus på det nære og sammen-

hængende sundhedsvæsen har samarbejdet mellem almen praksis og sær-

ligt kommunerne fået et styrket fokus i det tværsektorielle samarbejde.  
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I Syddanmark er opmærksomheden vendt mod et samarbejde om forebyg-

gelse, et arbejde for bedre overgange samt en sikring af sammenhæng. 

 

Følgende fokus foreslås til de kommende forhandlinger: 

– Øget samarbejde mellem kommune og praktiserende læger om indsatsen 

til borgere med kronisk sygdom og borgere med psykisk sygdom 

– Ordning om faste læger på plejecentre (den eksisterende ordning udløber 

i 2019) 

– Ordning om faste læger til botilbud – (den eksisterende ordning udløber i 

2020) 

– Lægedækning af kommunale akutfunktioner/midlertidige pladser – en mo-

del, som dækker behov i forhold til udgående teams og faste/midlertidige 

akutpladser 

– Brugbare kommunikationsveje mellem almen praksis og kommune 

– Systematisk tidlig opsporing og henvisning til forebyggelsestilbud. 
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3. Udpegninger  

 



KKR Syddanmark  | 06-11-2019 

 SIDE  |  15 

4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Siden sidst  

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

For at sikre fælles deling af viden giver KKR formandskabet og KKR udpe-

gede i regionale fora en orientering om nyt siden sidst. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Meddelelser fra KKR-formandskabet: 

KKR næstformanden har sammen med regionsrådsformanden et møde med 

transportministeren den 8. november 2019. Formålet er at drøfte de syddan-

ske infrastrukturprioriteter 

 

Meddelelser fra KKR udpegede i regionale fora: 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn ved Søren Steen Andersen, 

Assens 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Henrik Frandsen, 

Tønder 

– Erhvervshus Sydjylland ved Henrik Frandsen, Tønder 

– Erhvervshus Fyn ved Kenneth Muhs, Nyborg 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved Peter Rahbæk Juel, Odense 

– Syddansk EU-kontor ved Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg 

– Sundhedskoordinationsudvalget SKU ved Tina Agergaard Hansen, Varde 

– Praksisplanudvalget PPU ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa 

– Trafikselskabet Fynbus ved Morten Andersen, Nordfyns 

– Trafikselskabet Sydtrafik ved Erik Lauritzen, Sønderborg. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

SAG-2019-05456 bel 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Syddanmark er den 4. februar 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter punkter til næste møde. 

 

Sagsfremstilling 

Følgende punkter forventes at komme på næste mødes dagsorden: 

– Dimensionering af pædagoguddannelserne for studieåret 2020/2021 

– Udvikling af den kommunale andel af praktik på sygeplejerskeuddannel-

sen. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2019-05456 bel 

 

  

 

  

 

  

 


