
 

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 møde den 17. juni 2020 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 17. juni 2020 kan læses her: 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/moededatoer-dagsordener-og-

referater/. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 17. 

juni 2020. 

  

  

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte referatet fra mødet den 17. juni 2020. 

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

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

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

udpegede i regionale fora en orientering om nyt siden sidst. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Meddelelser fra KKR-formandskabet: 

 

Særlige psykiatripladser 

Den 11. august 2020 er der indlagt 15 patienter på de særlige pladser i Vej-

le, mens der i Esbjerg er 11 indlagte på de særlige pladser. Én plads er re-

serveret, mens der i alt er fem ledige pladser. 

 

Som en del af Psykiatriplanen er det besluttet at flytte de særlige pladser i 

Vejle til Odense i en større sengerokade i psykiatrisygehuset. Der arbejdes 

fortsat på at skabe den bedst mulige overgang af de særlige pladser fra Vej-

le til Odense. Afsnittet etableres i eksisterende rammer på Psykiatrisk Afde-

ling Odense, og skal efter planen flytte med til Nyt OUH sammen med resten 

af afdelingen. Patienterne flytter ind primo november 2020. 

 

Der foretages i efteråret 2020 en national evaluering af de særlige psykiatri-

pladser. Evalueringen vil som udgangspunkt se på både de styringsmæssi-

ge forhold fx finansiering, visitation mv. og det faglige indhold, fx hvorvidt 

behandlingstilbuddet lever op til målgruppens behov mv. 

 

DR Fyn har den 28. august 2020 lavet følgende pressehistorie omkring de 

særlige pladser: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/tomme-senge-

millioner-igen-igen-forsoeger-politikerne-fylde-psykiatriske. 

 

Meddelelser fra KKR-udpegede i regionale fora: 

– Sundhedskoordinationsudvalget SKU ved Tina Agergaard Hansen, Varde 

– Praksisplanudvalget PPU ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa 

– Erhvervshus Sydjylland ved Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart 

– Erhvervshus Fyn ved Kenneth Muhs, Nyborg 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/tomme-senge-millioner-igen-igen-forsoeger-politikerne-fylde-psykiatriske
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/tomme-senge-millioner-igen-igen-forsoeger-politikerne-fylde-psykiatriske
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– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn ved Søren Steen Andersen, 

Assens 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Jens Ejner Chri-

stensen, Vejle 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse DEB ved Johannes Lundsfryd Jen-

sen, Middelfart 

– Syddansk EU kontor ved Erik Buhl Nielsen, Varde 

– Trafikselskabet FynBus ved Morten Andersen, Nordfyns 

– Trafikselskabet Sydtrafik ved Erik Lauritzen, Sønderborg. 

 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. 

 

Meddelelser fra KKR-udpegede i regionale fora:  

 

– Sundhedskoordinationsudvalget SKU, Tina Agergaard Hansen – intet nyt 

siden sidst  

– Praksisplanudvalget PPU, Karsten Meyer Olesen – intet nyt siden sidst 

– Erhvervshus Sydjylland, Johannes Lundsfryd Jensen – intet nyt siden 

sidst 

– Erhvervshus Fyn ved Kenneth Muhs, Nyborg – afbud fra Kenneth Muhs 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn, Søren Steen Andersen – næ-

ste møde i RAR Fyn er den 24. september 2020 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Jens Ejner Chri-

stensen - Der er fortsat efterspørgsel efter arbejdskraft på arbejdsmarke-

det. Samtidig ser vi, at der sker fald i antallet af ledige, så det går den rig-

tige vej. RAR Sydjylland har næste møde den 17. september 2020 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse DEB, Johannes Lundsfryd Jensen – 

DEB har udmøntet midler til lokale og tværgående turismeprojekter – her-

under en række sydddanske projekter 

– Syddansk EU kontor, Erik Buhl Nielsen – konference den 8. september 

om EU som ”driver” af vækst og udvikling i Syddanmark  

– Trafikselskabet FynBus ved Morten Andersen - flere passagerer end for-

ventet, men der mangler fortsat 15-10% 

– Trafikselskabet Sydtrafik, Erik Lauritzen – afbud fra Erik Lauritzen. 

 

2.2. Socialtilsyn i Syddanmark 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

På KKR Syddanmarks møde den 17. juni 2020 blev KKR orienteret om So-

cialtilsyn Syds status for 2019 samt finansieringsbehovet fra 2021. Der blev 

under drøftelsen peget på behov for ensartede regler på tværs af de fem so-
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cialtilsyn i forhold til håndtering af praksis. Samtidig er det oplevelsen, at 

rapporterne fra tilsynet ikke er fyldestgørende. 

 

./. Efterfølgende er Socialtilsyn Syd blevet orienteret om drøftelsen samtidig 

med, at der er rettet henvendelse til KL med ønsket om, at KL ser nærmere 

på behovet for ensretning af socialtilsynenes praksis at handle/tolke på 

jævnfør lovgivning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen, Socialtilsyn Syd, har givet en tilba-

gemelding på KKR’s drøftelse. 

 

Ensartet praksis 

Peter Bjerregaard bifalder, at der er øget fokus på en ensartet praksis på 

tværs af landets tilsyn, og at KL arbejder videre med dette. KL vil se nærme-

re på ensretning i forhold til, hvordan tilsynene arbejder og handler i forhold 

til lovgivningen. Der er en igangværende dialog om, hvornår uensartethed i 

socialtilsynenes praksis er problematisk, og hvornår det eksempelvis er en 

følge af, at udviklingsprocesser hos socialtilsynene sker med afsæt i lokale 

forhold i hver tilsynskommune. 

 

Afrapportering 

I forhold til afrapporteringen og ønsket om en mere fyldestgørende model, 

har Socialtilsyn Syd i forsommeren 2020 ændret praksis, så tilbuddene 

fremover får besøgsnotater målrettet den enkelte afdeling. Besøgsnotaterne 

vil dermed blive mere nærværende for den enkelte afdeling og, med den nye 

procedure, mere præcise, aktuelle og relevante for den enkelte enhed.  

 

Bedømmelsen af tilbuddets kvalitet efter kvalitetsmodellens indikatorer bliver 

fremadrettet brugt som analysemodel og dokumentation for tilbuddets kvali-

tet. Kvalitetsmodelbeskrivelsen vil bero på sagen og kan altid rekvireres af 

tilbuddet.  

 

Beslutning 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning og følger fortsat områ-

det. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. DK2020 – samarbejdsaftale og udpegning til politisk part-
nerskabsgruppe 

SAG-2019-06159 mesk/snm/bel 

 

Baggrund 

KL indgik i forsommeren partnerskab med Realdania og regionerne om 

DK2020 – klimaplaner for hele Danmark for perioden 2020-2023. Herigen-

nem tilbydes alle kommuner et forløb, der understøtter kommunen i at udar-

bejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.  

 

Klimarbejdet omkring DK2020 forankres i KKR-geografien i en organisering 

med regionen. På mødet i juni tog KKR Syddanmark den første drøftelse af 

den tværgående forankring. Der har i perioden derefter været dialog med 

Region Syddanmark om en samarbejdsaftale for organisering af indsatsen 

herunder opgavefordeling. 

 

Samarbejdsaftalen er nu klar til godkendelse hos KKR Syddanmark og Re-

gion Syddanmark. Samtidig skal KKR Syddanmark udpege en repræsentant 

til DK2020s politiske partnerskabsgruppe. Kommunaldirektørkredsen har 

godkendt samarbejdsaftalen og kan anbefale KKR Syddanmark at følge ind-

stillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark: 

– Godkender samarbejdsaftale samt finansieringen af DK2020 indsatsen  

– Udpeger en repræsentant til DK2020’s politiske partnerskabsgruppe.  

 

Sagsfremstilling 

Organisering af DK2020 

Opgaven i hver KKR-geografi består primært i at løfte 1:1 vejledning af 

kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode.  

Derudover er der opgaver forbundet med koordinering af tværkommunale 

klimasamarbejde, fælles arrangementer og dataunderstøttelse af kommu-

nerne.  

 

./. Den syddanske samarbejdsaftale er baseret på en bred og inddragende 

tilgang, som i videst muligt omfang bygger på eksisterende klimasamarbej-

der.  
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Organiseringen understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem KKR og Re-

gion. Samarbejdet er organiseret med et fælles projektsekretariat samt en 

understøttende politisk og administrativ organisering.  

 

Den kommunale del af samarbejdet vil primært løse opgaver tæt på den en-

kelte kommune som eksempelvis vejledning og sparring med kommuner , 

samt opgaver omkring faglige workshops og peer learning. Regionen vil 

primært stille data og viden til rådighed samt have en understøttende og fa-

ciliterende rolle ved tværkommunale samarbejder. 

 

Finansiering af samarbejdet 

Der afsættes fælleskommunale midler svarende til et årsværk i en 3 årig pe-

riode samt ressourcer fra KKR-sekretariatet ligeledes i en 3 årig periode. 

Finansiering af årsværket sker, efter aftale med Socialdirektørforum, inden 

for de fælleskommunale sekretariaters eksisterende økonomiske ramme. 

Samlet set afsættes i alt 3 mio. kr. i en treårig periode. 

 

Udpegning til DK2020s politiske partnerskabsgruppe  

DK2020-projektet er organiseret med en politisk partnerskabsgruppe. Rollen 

for den politiske partnerskabsgruppe er løbende at sikre projektets politiske 

forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne. Partnerskabsgruppen 

mødes to gange årligt samt deltager til større samlinger undervejs. 

 

Hvert KKR skal udpege en politisk repræsentant til partnerskabsgruppen, 

som sammensættes af: 

– Fem politiske repræsentanter udpeget fra kommunerne. Én fra hver KKR-

geografi  

– Fem politiske repræsentanter udpeget fra regionerne. 1 fra hver region  

– Én politisk repræsentant udpeget af formanden for klimaalliancen. Klima-

alliancen dækker over de 20 første kommuner, der har deltaget i pilotpro-

jektet med Realdania. 

 

Blandt de fem KKR-områder tegner sig et billede af, at den politiske repræ-

sentant fra KKR-områderne enten bliver KKR-formanden eller KKR-

næstformanden. 

 

Processen fremad  

Hen over sommeren har KL været i dialog med kommunerne om forventet 

tilslutning til DK2020. Hovedparten af kommunerne behandler beslutningen 

om deltagelse i kommunalbestyrelserne i august eller september.   

 

Kommunerne kan deltage i DK2020 i en af to runder: 1. runde med opstart i 

efteråret 2020, 2. runde med opstart efteråret 2021. I KKR Syddanmark er 
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fem kommuner med i pilotfasen af DK2020, hvorfor de sidste 17 syddanske 

kommuner nu har mulighed for at koble sig på.  

 

Realdania åbner for ansøgning om deltagelse i 1. runde i perioden 17. sep-

tember til 21. oktober 2020. Der vil være plads til, at ca. 40 kommuner del-

tager på landsplan. Der sigtes efter en geografisk fordeling af kommuner i 

begge runder, hvilket også sker af hensyn til opgavevaretagelsen i den 

fremskudte enhed i den enkelte KKR-geografi.  

 

Oplæggene til de geografiske organiseringer har været drøftet på tværs i 

den nationale projektstyregruppe for DK2020. Projektstyregruppen vil bistå i 

det videre regionale arbejde med erfaringer fra de første 20 DK2020-

kommuner i forhold til, hvilke konkrete klimafaglige kompetencer, ressourcer 

med videre, som vil være relevante at have for øje i arbejdet med rådgivning 

og understøttelse af kommunerne i projektet. 

 

På mødet i november behandler KKR Syddanmark den endelige tilpasning 

af organiseringen i forhold til deltagere i 1. runde i af DK2020. Kommunerne 

i 1. runde begynder ligeledes arbejdet i november.  

 

KL vil følge og understøtte kommunernes arbejde på tværs af landet – både 

de første 20 kommuner i DK2020’s pilotfase, der nu skal implementere kli-

mahandleplaner, og de kommuner der påbegynder arbejdet nu. Dette for at 

samle læring og sikre videndeling mellem kommunerne.  

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte samarbejdsaftalen, samt finansieringen af 

DK2020-indsatsen.  

 

KKR Syddanmark udpegede KKR Syddanmarks næstformand, Johannes 

Lundsfryd Jensen, som repræsentant til DK2020’s politiske partnerskabs-

gruppe. 

 

KKR Syddanmark var enige om, at det er en god samarbejdsaftale, og at 

det er vigtigt, at forankringen af samarbejdsaftalen sker i kommunerne. 

Samtidig er det vigtigt at sikre en stærk administrativ sammenhæng mellem 

kommunerne. 

 

3.2. KKR’s indspil til prioritering af erhvervsfremmemidler, fyr-
tårnsinitiativer, ny politisk rammeaftale og landsdækkende 
klynger 

SAG-2019-06159 rura/bel 

 

Baggrund 
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Erhvervshusene skal i efteråret give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 

(DEB) strategiske input til både prioritering af erhvervsfremmemidler samt 

udpegning af fyrtårnsinitiativ i hver landsdel. DEB skal drøfte de strategiske 

input fra erhvervshusene på møde den 7. oktober 2020.  

 

Ligeledes skal der indgås en ny rammeaftale for erhvervshusene mellem KL 

og Erhvervsministeriet. En aftale som sætter den overordnede politiske ret-

ning for erhvervshusene frem til 2023 og rammerne for de årlige resultatkon-

trakter mellem KKR og det enkelte erhvervshus. Rammeaftalen forventes 

godkendt i løbet af efteråret og kommer til orientering hos KKR Syddanmark 

i november 2020. 

 

Endelig udpeges i efteråret de 12 nye landsdækkende klynger. Det forven-

tes, at en endelig beslutning om placering af klyngerne tages i DEB på mø-

de den 7. oktober 2020. 

 

Sagen indledes af KKR Syddanmarks repræsentant i DEB, Johannes Lunds-

fryd Jensen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter: 

– Fælles fyrtårnsinitiativ samt eventuelle statslige barrierer herfor  

– Hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, og hvilke indsatsområder 

der bør prioriteres midler til fra DEB for at understøtte vækst i Syddan-

mark 

– Dialog med Erhvervshusenes bestyrelser, så KKR’s prioriteter når frem til 

DEB  

– KKR’s ønsker til den politiske retning for Erhvervshusenes virksomheds-

aktiviteter og samarbejdet med kommunerne frem mod 2023 som input til 

ny rammeaftale for erhvervshusene  

– Tager orienteringen om status for de nye landsdækkende klynger til efter-

retning.   

 

Sagsfremstilling 

Prioritering af erhvervsfremmemidler og udpegning af fyrtårnsinitiativer  

Erhvervsministeren og DEB indgik i foråret en aftale om erhvervsfremme i 

Danmark 2020-2023, hvori erhvervshusenes bestyrelser er udset til at have 

en central strategisk rolle i forhold til den decentrale erhvervsudvikling.  

 

Erhvervshusene skal i løbet af efteråret give DEB input om prioritering af er-

hvervsfremmemidler (udmøntningsplanen for 2021) til de vigtigste indsats-

områder for at understøtte langsigtet vækst i hver landsdel. Det kan eksem-

pelvis være arbejdskraft, digitalisering, iværksætteri, turisme, grøn omstilling 

og internationalisering/eksport. Konkret har DEB i 2021 ca. 350 mio. kr. fra 
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finansloven til rådighed. I forhold til midler fra EU’s strukturfonde er det fort-

sat uafklaret, hvor mange midler der vil være til rådighed i den nye program-

periode, og hvornår disse midler kan disponeres.  

 

Ligeledes skal erhvervshusene bistå DEB med at identificere et fyrtårnsiniti-

ativ i hver landsdel, som erhvervsfremmebestyrelsen på sigt kan give øko-

nomisk støtte til. Et fyrtårnsinitiativ skal forstås som en bred og længereva-

rende indsats - en fælles tværkommunal ambition, der har potentiale til at 

styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel.  

 

I forbindelse med drøftelse af fyrtårnsinitiativerne kan også inddrages even-

tuelle statslige barrierer herfor. Erhvervsministeren ønsker at få politisk input 

til, hvordan staten konkret kan understøtte vækst og udvikling i de enkelte 

landsdele gennem forbedrede rammevilkår eller ved at rydde udviklingsbar-

rierer af vejen med et fælles fyrtårnsinitiativ som driver.  

 

Indspil fra KKR i forhold til begge indsatser er vigtig. Der lægges derfor op 

til, at KKR drøfter de vigtigste fælleskommunale interesser i forhold til både 

prioritering af erhvervsmidler og udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Syddan-

mark samt sikrer dialog med erhvervshusene, så de kommunale ønsker 

kommer videre til DEB. KKR Syddanmarks formandskab har aftalt dialog-

møder med Erhvervshusenes bestyrelsesformænd forud for mødet i KKR 

Syddanmark. 

 

Repræsentanter fra Erhvervshusenes bestyrelser deltager på DEB’s møde 

den 7. oktober 2020 for en drøftelse af fyrtårnsinitiativer. På DEB’s møde i 

november 2020 vil bestyrelsen drøfte de nærmere rammer for udpegning af 

fyrtårnsinitiativer – hvilket betyder at udpegning af fyrtårnsinitiativer igang-

sættes i 2021. 

 

Ny politisk rammeaftale for erhvervshusene 2021-2023  

Rammeaftalen er retningsgivende for erhvervshusenes aktiviteter de næste 

tre år. Samtidig er rammeaftalen grundlaget for vurderingen af erhvervshu-

senes indsats i forbindelse med den evaluering af hele erhvervsfremmesy-

stemet, som bliver gennemført i 2023.  

 

Fra statslig side er ønsket, at rammeaftalen blandt andet sætter retning for, 

hvordan erhvervshusene kan bidrage til genopretning og tilpasning af virk-

somhedernes forretningsmodeller efter coronakrisen, eksempelvis gennem 

styrket digitalisering i virksomhederne. Der forventes også et statsligt ønske 

om, at erhvervshusene skal styrke aktiviteter med virksomhedernes grønne 

omstilling og cirkulær økonomi. Dette bør i KL’s optik ske med udgangs-

punkt i virksomhedernes virkelighed og bundlinje og være koblet til de kom-
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munale kompetencer og myndighedsopgaver inden for blandt andet miljøtil-

syn, forsyning og affaldsområdet, så der ikke opbygges parallelsystemer. 

 

KL vil arbejde for følgende prioriteringer i den nye rammeaftale, som KKR 

bedes drøfte: 

– Hjælp til virksomhedernes genopretning og forretningsudvikling efter co-

ronakrisen, eksempelvis via digitalisering og internationalisering/eksport  

– Understøttelse af virksomhedernes grønne omstilling og cirkulær økonomi  

i samarbejde med blandt andet kommunerne og klynger  

– Øget fokus på udvikling af relevante tilbud til den (nye) brede målgruppe 

af SMV’er (nye tilbud på hylden) 

– Endnu bedre samarbejde med kommunerne om udvikling af tilbud målret-

tet afgrænsede lokale behov, så erhvervshusene og deres tilbud opleves 

som relevante for virksomheder og lokale erhvervsfremmeaktører 

– At virksomhedernes kendskab til erhvervshusene øges (der gennemføres 

en baseline kendskabsmåling i efteråret 2020) 

– Ambitiøse målsætninger med fokus på kvalitet og effekt for virksomheder-

ne frem for mål om eksempelvis antal vejledte virksomheder.  

 

Landsdækkende klynger  

I løbet af september forventes uddannelses- og forskningsministeren at ud-

pege de 12 nye landsdækkende klyngeorganisationer, som ministeriet støt-

ter med 320 mio. kr. i perioden 2020-2023. Derefter træffer DEB i efteråret 

beslutning om fordeling af de yderligere 320 mio. kr., som erhvervsfremme-

bestyrelsen har besluttet at støtte de nye klyngeorganisationer med i samme 

periode.  

 

KL vurderer, det er vigtigt, at:   

– Klyngeorganisationernes virksomhedsrettede tilbud er tilgængelige for 

virksomheder i hele landet, uanset hvor selve klyngeorganisationens ho-

vedsekretariat er placeret 

– Tilbuddene har en høj kvalitet, hvor relevant viden fra vidensinstitutioner 

bringes i spil i SMV’er 

– Der er et godt samarbejde mellem klyngeorganisationer og erhvervshuse 

og andre erhvervsfremmeaktører.    

 

./. KKR-formandskabet har ultimo juni 2020 sendt et brev til ministrene for er-

hverv, uddannelse og forskning for at gøre opmærksom på vigtigheden i, at 

klyngerne placeres geografisk bredt. Der er endnu ikke kommet svar fra mi-

nistrene. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark drøftede indstillingens temaer.  
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Fyrtårnsinitiativ 

KKR Syddanmark bakker positivt op om ansøgninger fra de to erhvervshus-

områder. KKR-formandskabet er fortsat opmærksom på at sikre dialog med 

erhvervshusenes formænd. Fyrtårnsinitiativerne skal afspejle noget specifikt 

for landsdelen og kunne understøtte et vækstpotentiale.  

 

Erhvervsfremmeindsatsområder 

Der er brug for et øget fokus på detailhandel – en udfordring for såvel land-

distrikter som byer.  

 

Klyngekonsolideringen 

Det er en væsentlig bekymring, at Syddanmark angiveligt ikke får placeret et 

hovedsæde for en klynge regionalt. 

 

  

3.3. Styrkelse af Sundhedskoordinationsudvalget 

SAG-2020-03447 suha 

 

Baggrund 

Karsten Meyer Olesen, medlem af KKR Syddanmark og Sundhedskoordina-

tionsudvalget, ønsker en drøftelse af, hvordan den kommunale rolle i Sund-

hedskoordinationsudvalget kan styrkes, så udvalgets kommunale repræsen-

tanter kan få et stærkere mandat fra kommunerne til at indgå i samarbejdet 

med regionen. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at bane vejen for gode fælles 

løsninger på tværs af sektorerne, for herved at understøtte målopfyldelsen 

af den fælles Sundhedsaftale, som parterne har tilsluttet sig. Dog har udval-

get ikke beslutningskompetence, hvorfor nye indsatser, der medfører flere 

udgifter og som er udviklet i sundhedsaftalesamarbejdet, kræver politisk 

godkendelse i den enkelte kommune.  

 

Karsten Meyer Olesen vil indlede drøftelsen, hvorefter kommunaldirektør, 

Ole Slot, Vejen kommune, vil holde et kort oplæg for at bidrage med konkre-

te udfordringer og perspektiver i sundhedssamarbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter: 

– Hvordan Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale rolle kan styrkes 

– Hvordan udvalgets kommunale repræsentanter kan få et stærkere mandat 

fra kommunerne til at indgå i samarbejdet med regionen. 

 

Sagsfremstilling 
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Sundhedskoordinationsudvalget er, som overordnet politisk organ for Sund-

hedsaftalen, et centralt omdrejningspunkt for det tværsektorielle samarbejde 

mellem regionens sygehuse, kommunerne og praksissektoren.  

 

./. Udvalget har hjemmel i Sundhedsloven §204 og består af medlemmer ud-

peget af Regionsrådet, KKR Syddanmark og Praktiserende Lægers Organi-

sation (PLO) i Syddanmark. Udvalgets formand er udpeget af Regionsrådet, 

mens Udvalgets næstformand er udpeget af KKR. 

 

Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale medlemmer har således sit 

ophæng i KKR.  

 

Sundhedskoordinationsudvalgets formål 

Sundhedskoordinationsudvalget er et rådgivende udvalg, der har til formål at 

understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale 

og kommunale myndighedsansvar. Sundhedskoordinationsudvalget har 

samtidig ansvaret for at udarbejde den sundhedsaftale, der skal indgås mel-

lem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. 

 

Sundhedsaftalen – en grundsten for samarbejdet 

Mange patienter har ikke lineære forløb, men bevæger sig rundt i sundheds-

væsenet og har behov for forskellige indsatser samtidigt. Det stiller krav til 

kommuner, regioner og almen praksis om at samarbejde tæt og forholde sig 

til patienterne i et helhedsorienteret perspektiv, som ikke er afgrænset til en 

enkelt indsats eller sektor. På den baggrund er Sundhedskoordinationsud-

valget etableret og med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, samarbejder ud-

valget ud fra politisk fastsatte mål og indsatser på området. 

 

Centralt udvalg uden beslutningskompetence 

Sundhedskoordinationsudvalget har ikke beslutningskompetence. Udvalget 

har derfor ingen mulighed for at forpligte parterne i forhold til Sundhedsafta-

lens udmøntning og implementering. Sundhedskoordinationsudvalget er dog 

et centralt forum, der har til formål at styrke, rådgive og koordinere i forhold 

til det tværsektorielle samarbejde mellem regionens hospitaler, kommunerne 

og praksissektoren. 

 

Nyt princip for samarbejdet 

Som følge af de fortsat stigende kommunale sundhedsudgifter har man i 

Syddanmark indført et princip, der betyder, at opgaver der udvikles under 

sundhedsaftalesamarbejdet, og som medfører flere udgifter til kommunerne, 

fremover skal godkendes politisk i de 22 kommuner.  
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Det kan være vanskeligt at indgå regionale aftaler, hvor der følger økonomi 

med til de sundhedsopgaver, kommunerne påtager sig, hvis ikke alle kom-

muner tilslutter sig. 

 

Med dette for øje spiller Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale re-

præsentanter en afgørende rolle, idet de kan bidrage til at understøtte, at 

kommunerne går i samme retning og indgår regionale aftaler, også med 

økonomi. 

 

./. Samtidig forudsætter en stærk kommunal rolle i Sundhedskoordinationsud-

valget, at kommunerne bakker op om og sikrer et klart mandat til Sundheds-

koordinationsudvalget, da udvalgets kommunale rolle ellers bliver begræn-

set. 

 

Der er derfor behov for, at kommunerne både på administrativt og politisk 

niveau løbende afklarer deres holdning, så Sundhedskoordinationsudvalgets 

kommunale repræsentanter kender den fælleskommunale ramme, de har at 

forhandle og sætte retning ud fra. 

 

Beslutning 

Karsten Meyer Olesen indledte en drøftelse af, hvordan Sundhedskoordina-

tionsudvalgets kommunale rolle kan styrkes. Der blev peget på behovet for 

et stærkere kommunalt mandat til at indgå i samarbejdet med regionen, for i 

højere grad at kunne sætte retning og forhandle aftaler, hvor der følger øko-

nomi med til de opgaver, der glider eller flytter ud i kommunerne. 

 

Udviklingen på sundhedsområdet presser ikke kun de kommunale sund-

hedsindsatser, men også den generelle borgernære velfærd, som kommu-

nerne står for at levere. Samtidig med, at der arbejdes for fortsat at styrke 

og udvikle det nære sundhedsvæsen i Syddanmark, er der behov for, at der 

følger ressourcer med til den øgede opgavemængde. 

 

Kommunaldirektør, Ole Slot, kom i sit oplæg med inputs til, hvordan kom-

munernes rolle i Sundhedskoordinationsudvalget kan styrkes, bl.a. ved at 

styrke sammenhængen mellem Sundhedskoordinationsudvalget og KKR og 

mellem Sundhedskoordinationsudvalget og de enkelte byråd. 

 

I både KKR Nordjylland og KKR Midtjylland har man indgået regionale afta-

ler på sundhedsområdet, hvor der indgår økonomi, blandt andet for intrave-

nøs behandling. 

 

KKR Syddanmark bakkede op om, at der i det tværkommunale Sundheds-

strategiske Forum afsøges nye løsninger og metoder for sundhedsaftale-

samarbejdet, så kommunerne i højere grad kan sætte retningen for sund-
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hedssamarbejdet og påvirke udviklingen på sundhedsområdet, og at der bli-

ver hentet inspiration til organisering og aftaler fra de KKR, hvor regionale 

aftaler med økonomi er indgået. 

 

KKR Syddanmark bakkede ligeledes op om, at de kommunale repræsen-

tanter, særligt næstformanden, i Sundhedskoordinationsudvalget så vidt mu-

ligt sidder i KKR.  

  

3.4. Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialise-
rede social- og specialundervisningsområde 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre 

den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi 

og en Styringsaftale. Rammeaftalen er en toårig aftale. 

 

På baggrund af politiske bidrag fra kommuner og region har Socialdirektør-

forum udpeget tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i 

perioden 2021-2022.  

 

Socialdirektørforum og kommunaldirektørkredsen har godkendt Rammeafta-

le 2021-2022 på møder i august 2020. KKR Syddanmark anbefales dermed 

at følge indstillingen. 

 

Efter godkendelse i KKR Syddanmark, skal rammeaftalen godkendes i alle 

kommuner og hos regionen senest den 16. november 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles at, KKR Syddanmark godkender Rammeaftalen 2021-2022 

samt anbefaler kommuner ligeledes at godkende rammeaftalen. 

 

Sagsfremstilling 

Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022 

./. Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag 

til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes 

udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.  

 

På baggrund af lokalpolitiske drøftelser af temaer til rammeaftalen er føl-

gende tre temaer valgt: 

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder 

2. Styring og kapacitet 

3. Kvalitet i indsatserne. 
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Sammen med de tre temaer fortsætter de aktiviteter og projekter, som alle-

rede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om ”Sammen om psy-

kiatri”, et fælles projekt med Region Syddanmark med det overordnede for-

mål at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psy-

kisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke 

er afprøvet tidligere. 

 

Styringsaftalen fastholder en række principper fra den tidligere rammeaftale. 

Der er i Styringsaftalen et særligt fokus på revidering i  forhold til principper-

ne for lukning af tilbud. Desuden er der blandt andet sket en justering i for-

hold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 

2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller mere af pladserne til 

andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. 

 

Særligt i forhold til bilag 5 

./. Der har været en drøftelse på Socialdirektørforum om lukning af tilbud. Drøf-

telsen handlede om, at det kan have en betydning for niveauet for driftsher-

rens selvrisiko (5 pct.), at der tages udgangspunkt i det omkostningsbasere-

de budget i det år, hvor tilbuddet besluttes lukket (helårsbudget) fremfor 

budgettet på det tidspunkt, hvor tilbuddet lukkes og dermed ikke tages ud-

gangspunkt i et helårsbudget.  

 

./. Der er lavet et notat, som indeholder en beskrivelse af konsekvenser ved, at 

det i Rammeaftalen er valgt, at skæringsdatoen er sat til året, hvor der træf-

fes beslutning om lukning af tilbud samt i forhold til, at der tages udgangs-

punkt i et budget gældende for et helt år. 

 

Socialdirektørforum har besluttet at fastholde principperne i bilag 5. 

 

Proces for godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 

– Rammeaftalen behandles på møde i K22 den 24. august 2020 og KKR 

den 8. september 2020 

– Rammeaftalen sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og i 

Region Syddanmark 

– Aftalen skal være godkendt senest den 16. november 2020 

– Socialstyrelsen skal have en godkendt aftale i hænde senest den 1. de-

cember 2020. 

 

Det fælleskommunale socialsekretariat udarbejder udkast til sagsfremstil-

ling, som kommunerne og regionen lokalt kan anvende til den politiske 

sagsbehandling. 

 

Beslutning 
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KKR Syddanmark godkendte Rammeaftalen 2021-2022 og anbefaler kom-

muner ligeledes at godkende rammeaftalen. 

 

  

3.5. Tre centrale udmeldinger (National Koordination) 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger til landets kommunal-

bestyrelser og regionsråd vedrørende: 

1. Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug 

2. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sik-

ret afdeling 

3. Borgere med svære spiseforstyrrelser. 

 

Link til de centrale udmeldinger: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-

omrader/national-koordination/central-udmelding. 

 

Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksiste-

rer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere 

på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. 

 

Socialdirektørforum og kommunaldirektørkredsen har på møder i august 

2020 godkendt besvarelserne fra Syddanmark på de tre områder og anbefa-

ler dermed, at KKR Syddanmark følger indstillingen. Besvarelserne skal 

først godkendes hos KKR og endeligt hos de 22 kommuner og regionsrådet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender de tre besvarelser og anbefa-

ler kommunerne ligeledes at godkende besvarelserne. 

 

Sagsfremstilling 

Socialstyrelsen ønsker en afrapportering, der indeholder følgende 4 temaer: 

1. Målgruppen: (antal borgere inden for målgruppen) 

2. Højt specialiserede tilbud og indsatser 

3. Koordinering og samarbejde 

4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen. 

 

./. Besvarelserne på de tre centrale udmeldinger er udarbejdet på baggrund af:  

1. Besvarelser fra de enkelte kommuner for hver af de tre målgrupper 

2. Besvarelser fra de tilbud, som kommunerne har angivet som højt speciali-

serede tilbud, som de anvender til den konkrete målgruppe.  

 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/central-udmelding
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Tilbuddene skulle forholde sig til, hvorvidt de anser sig som højt specialise-

rede tilbud til de konkrete målgrupper med udgangspunkt i Socialstyrelsens 

kriterier. I bekræftende fald skal tilbuddene blandt andet redegøre for bor-

gerflow og kompetencer på tilbuddet til den konkrete målgruppe. 

 

Der er i hele processen et nødvendigt fokus på dialog og koordinering med 

de fælleskommunale sekretariater fra de fire andre KKR-områder, så det sik-

res, at rapporterne er afstemt med blik for den samlede nationale ti lbuds-

struktur. 

 

Kort om de tre besvarelser 

1. Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug 

Målgruppestørrelse: 

 2017 2018 2019 

Antal udsatte gravide 

kvinder med et skade-

ligt rusmiddelbrug, 

som er visiteret til en 

behandlingsindsats, 

både døgn- og ambu-

lante indsatser 

10 8 8 

Antal udsatte gravide 

kvinder med et skade-

ligt rusmiddelbrug, 

som er visiteret til en 

døgnbehandlingsplads 

2 2 2 

 

Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark 

Der er foretaget en afdækning af de tilbud, som kommunerne anvender eller 

vil formode at anvende til gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. 

Ingen af disse tilbud opfylder helt eller tilnærmelsesvis Socialstyrelsens fire 

kriterier. 

 

Forslag i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen 

– Opkvalificering af det nationale vidensniveau 

./.. Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedr. 

den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.  

 

2. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sik-

ret afdeling 

Målgruppestørrelse: 

 2017 2018 2019 

Antal borgere med 

domstype 1, an-

5 5 6 
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bragt på sikret 

afdeling 

Antal borgere med 

domstype 2 på 

både åben og 

sikret afdeling 

16 16 16 

Antal borgere med 

domstype 2, som 

er overført til Ko-

foedsmindes sik-

rede afdeling 

11 10 9 

Note:  

Type 1: Dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske 

handicap. 

Type 2: Dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske han-

dicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sik-

ret afdeling. 

 

Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark 

Kommunerne i Syddanmark har i perioden 2017-2019 anvendt følgende højt 

specialiserede tilbud til borgere med type-2 dom beliggende i Syddanmark: 

– Udviklingscenter De 2 Gårde, Vejle Kommune 

– Specialcenter Syddanmark (Kompasrosen, Midgårdhus og Østruplund), 

Region Syddanmark. 

 

Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner. 

 

Forslag i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen 

Hovedoverskrifter: 

– Muligheder for udvidelse af tilbudsviften 

– Bedre tilgang til viden/ øget kommunikation 

– Arbejdes med de tidsubestemte domme 

– Lovhjemmel for delegation af kompetence i forhold til udgange efter ud-

gangsbekendtgørelsen til private botilbud 

– Ændret finansieringsform for Kofoedsminde. 

 

3. Borgere med svære spiseforstyrrelser 

Målgruppestørrelse 

 2017 2018 2019 

Børn og unge med 

svære spisefor-

styrrelser 

22 32 27 

Voksne med svæ-

re spiseforstyrrel-

50 51 63 
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ser 

 

7 børn og unge med svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialise-

rede matrikelløse indsatser i perioden 2017 – 2019, mens 51 voksne med 

svære spiseforstyrrelser har modtaget højt specialiserede matrikelløse ind-

satser i perioden 2017 – 2019. 

 

Højt specialiserede tilbud i beliggende i Syddanmark 

I forhold til højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen (tema 2) 

anvender kommunerne i Syddanmark, med udgangspunkt i Socialstyrelsens 

screeningsmodel, følgende højt specialiserede tilbud, som er beliggende i 

Syddanmark: 

– Team for spiseforstyrrelse i Sønderborg 

– CSR, Vejle 

– Pomonahuset. 

 

Derudover anvendes der også højt specialiserede tilbud i andre regioner.  

 

Forslag i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen 

– Et endnu tættere samarbejde med psykiatrien evt. samarbejdsaftaler og 

netværksgrupper 

– Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sags-

behandlernetværk i Region Syddanmark. 

Kommunerne i Syddanmark vurderer, at der er det fornødne antal pladser til 

målgruppen. 

 

Tidsplan 

Processen for de tre centrale udmeldinger følger processen for godkendelse 

af Rammeaftalen 2021- 2022: 

– Den 24. august 2020: Kommunaldirektørkredsen behandler de 3 centrale 

udmeldinger med henblik på godkendelse 

– Den 8. september 2020: KKR Syddanmark behandler de 3 centrale ud-

meldinger med henblik på godkendelse 

– Medio september – den 16. november 2020: De 3 centrale udmeldinger er 

til politisk godkendelse i de 22 kommuner og regionen. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte de tre besvarelser og anbefaler kommunerne 

ligeledes at godkende besvarelserne. 

 

  

3.6. Årsrapport og regnskab for 2019 og budget 2021 for Fæl-
leskommunalt Socialsekretariat 

SAG-2020-03447 bel 
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Baggrund 

Fælleskommunalt Socialsekretariat har udarbejdet en årsrapport for 2019. 

Her ses en gennemgang af de opgaver sekretariatet har løst. Endvidere 

fremgår årsregnskab for 2019. Der er ligeledes lavet et budgetforslag 2021 

med overslagsår. 

 

Socialdirektørforum og kommunaldirektørkredsen har på møder i august 

2020 godkendt årsrapport 2019 og budget 2021 samt taget regnskab for 

2019 til efterretning. KKR Syddanmark anbefales dermed at følge indstillin-

gen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender årsrapport 2019 og budget 

2021 samt tager regnskab for 2019 til efterretning. 

 

 

Sagsfremstilling 

Årsrapport og regnskab for 2019 

./. Årsrapporten viser en række resultater, som Fælleskommunalt Socialsekre-

tariat har opnået i 2019. Der er blandt andet lagt fokus på sekretariatsbetje-

ning af Socialdirektørforum og økonomisk arbejdsgruppe og fælles projekter 

med psykiatrien i Syddanmark. 

 

./. Regnskabet for 2019 viser et opsamlet overskud på 3.589.269 kr. Målet er, 

at indtægter og udgifter balancerer, men det anses som positivt at have et 

begrænset overskud til udviklingsaktiviteter. 

 

Budget for 2021 

./. På grund af det forholdsvis store oparbejdede overskud fra tidligere år, er 

kommunebetalingen i 2021 sat til i alt 2. mio. kr., hvilket er lavere end de 

budgetterede udgifter på ca. 2,9 mio. kr. I budgettet fremgår det i øvrigt, at 

kommunebetalingen i overslagsårene 2022 og 2023 er lig med de budgette-

rede udgifter. 

 

Ressourcer til DK2020-samarbejdet 

Der afsættes fælleskommunale midler svarende til et årsværk i en 3-årig pe-

riode samt ressourcer fra KKR-sekretariatet ligeledes i en 3-årig periode. 

 

Finansiering af årsværket sker, efter aftale med Socialdirektørforum, inden 

for de fælleskommunale sekretariaters eksisterende økonomiske ramme. 

 

Beslutning 
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KKR Syddanmark godkendte årsrapport 2019 og budget 2021 og tog regn-

skab for 2019 til efterretning. 

  

3.7. Årsrapport 2019 og budget 2021 for Fælleskommunalt 
Sundhedssekretariat 

SAG-2020-03447 suha 

 

Baggrund 

Hvert år skal KKR Syddanmark godkende Fælleskommunalt Sundhedsse-

kretariats årsrapport for det forrige år og budget for det kommende år. 

Regnskab for det forrige år tages til efterretning. 

 

Sundhedsstrategisk forum og kommunaldirektørkredsen kan anbefale, at 

KKR Syddanmark godkender indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender årsrapporten 2019 og budget 

2021 samt tager regnskab 2019 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet en årsrapport for 

2019 med en kort gennemgang af de opgaver, sekretariatet har løst i 2019. 

Endvidere fremgår årsregnskabet for 2019. 

 

Herudover er der vedhæftet et forslag til budget 2021. 

 

./. Regnskabet for 2019 viser, at der er et overskud på 180.804 kr. Overskud-

det genereres blandt andet af, at der er brugt færre midler til løn. En del af 

forklaringen på dette er, at sekretariatet fra den 1. april 2020 til den 31. juli 

2020 kun var bemandet med én konsulent, idet Cæcilie Lumby fratrådte sin 

stilling pr. 31. marts, hvorefter Louise Overgaard Nielsen først tiltrådte stil-

lingen som strategisk sundhedskonsulent den 1. august 2020. Desuden har 

sekretariatet brugt færre penge på både materiale og aktivitetsposten, samt 

kapacitetsposten, end budgetteret, mens der er brugt lidt flere penge på 

grunde og bygninger.  

 

Budget 2021 

./. Det foreslås, at budget 2021 skal udarbejdes med udgangspunkt i niveauet 

for budget 2020 på alle poster med undtagelse af posten for lønudgifter, da 

kommende lønposter der på nuværende tidspunkt er kendte og justeret efter 

dette lønniveau. 

 

Desuden lægges der op til, at kommunebetalingen for 2021 (samt for 2022 

og 2023) fastholdes på samme niveau som i 2020 til trods for, at udgifterne 
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overstiger indtægterne (grundet oprettelsen af en teamlederstilling på 0,5 

årsværk, som ikke tidligere har været budgetteret med). Dette forslås, da 

sekretariatet har en del opsparede midler, hvoraf en del først bør anvendes 

løbende. Ud fra nuværende beregninger bør kommunebetalingen reguleres i 

2024 efter de faktiske udgifter i sekretariatet. 

 

Forud for reguleringen i 2024 vil der laves en evaluering af sekretariats op-

gaver og af, hvordan det fælleskommunale og tværsektorielle samarbejde 

understøttes bedst, således at sekretariatets ressourcer anvendes bedst 

muligt. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte årsrapport 2019 og budget 2021 og tog regn-

skab for 2019 til efterretning. 

 

  

3.8. Styrket indsats for udsatte børn og unge gennem Barnets 
lov 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får 

den rette hjælp og støtte tidligt i livet. Derfor har regeringen besluttet at lave 

en ny lov for udsatte børn og unge kaldet 'Barnets Lov'. 

 

Lovens udgangspunkt skal være, at barnets tarv i særlig grad tilgodeses. 

Lovgivningen skal indrettes, så børnenes ønsker og behov i højere grad 

sættes først, og at det er indsatser og rettigheder for barnet, der er omdrej-

ningspunktet. 

 

Regeringen har valgt at lave en bred inddragelsesproces, hvor regeringen 

taler med organisationer, eksperter, kommuner m.fl. - og ikke mindst børne-

ne - med henblik på at komme hele vejen rundt om området og få belyst alle 

dilemmaerne. 

 

Souschef i Social- og Indenrigsministeriets kontor for Udsatte børn, Astrid 

Leschly Holbøll, giver et oplæg om status på arbejdet med Barnets lov og 

fortæller om den politiske og faglige retning for området.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Beslutning 
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Punktet blev aflyst på grund af afbud fra souschef i Social- og Indenrigsmi-

nisteriets kontor for Udsatte børn, Astrid Leschly Holbøll . 

 

  

3.9. Status 2019 Børnehus Syd 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

KKR Syddanmark udpegede i januar 2013 Odense Kommune til at være 

driftskommune for et regionalt børnehus i Syddanmark. Odense Kommune 

varetager ud over driftsopgaven også godkendelse af takster og budget.  

 

Børnehus Syd har afdelinger i Esbjerg, Odense og Aabenraa. I børnehuset 

samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig ind-

sats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der 

er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, social-

rådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for sek-

suelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet 

på ét børnevenligt sted.  

  

Leder for Børnehus Syd, Ditte Askerod, giver et kort oplæg om status for ar-

bejdet i Børnehuset og økonomien i Børnehus Syd, herunder orientering om 

første års drift af satellitten i Aabenraa. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb mod børn eller unge fra 0 til 

og med 17 år. Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været ud-

sat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal 

en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.  

  

Kommunerne i Syddanmark betaler for driften af børnehuset i Odense samt 

den tilhørende satellit i Esbjerg og Aabenraa. Betalingen sker både via en 

objektiv og takstbaseret finansieringsmodel. 

 

KKR Syddanmark besluttede i november 2018 at oprette en satellit i Aaben-

raa på grund af behov for at øge kapaciteten. Satellitten blev placeret i 

Aabenraa for at sikre tilbud geografisk spredt i regionen.   

 

Se mere om Børnehus Syd her: https://www.boernehus-syd.dk/ 

 

Beslutning 

https://www.boernehus-syd.dk/
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Børnehusets leder Ditte Askerod gav en status for børnehusets arbejdet det 

seneste år. Børnehuset oplever en stigning i sager, men forventer, at kurven 

vil knække ved ca. 700 sager. Vurderingen har rod i erfaringer fra de andre 

børnehuse i landet.  Stigningen kan måske skyldes øget fokus på børns ret-

tigheder og dermed børn, der selv afslører overgreb. 

Afdelingen i Aabenraa er kommet godt i gang, og det opleves meget positivt 

med den styrkede adgang til børnehuset i Sydjylland. Der er opmærksom-

hed på, at kommunerne får sendt alle relevante sager videre til børnehuset.  

 

Forårets nedlukning medførte et fald i underretninger. Børnehuset oplever, 

at der efterfølgende er handlet hurtigt for at få fat i de sager, man ikke har 

fanget i foråret. Børnehuset er samtidigt opmærksom på at styrke samarbej-

det med de kommuner, der ikke sender så mange sager ind som forventet 

forholdstalsmæssigt. 

 

KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning.  
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning til koordinationsudvalg for regional udviklings-
plan 

SAG-2020-03447 bel 

 

Baggrund 

Rådmand Jane Jegind (V), Odense, har besluttet stoppe sit politiske virke 

den 31. august 2020. Det betyder, at KKR Syddanmark skal udpege et nyt 

medlem til koordinationsudvalget for regional udviklingsplan.  

 

Det foreslås, at byrådsmedlem Britta Bendix (V), Esbjerg, udpeges til koor-

dinationsudvalget for resten af indeværende valgperiode i stedet for Jane 

Jegind. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender udpegningen. 

 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark godkendte, at byrådsmedlem Britta Bendix (V), Esbjerg, 

udpeges til koordinationsudvalget for resten af indeværende valgperiode i 

stedet for Jane Jegind.  
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde i KKR Syddanmark den 11. novem-
ber 2020 

SAG-2020-03447 suha 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Syddanmark er den 11. november 2020. Mødet bliver 

afholdt virtuelt. 

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

Følgende punkter forventes at blive drøftet: 

– Tilbagemelding fra taskforce om rekruttering på social- og sundhedsom-

rådet 

– Psykiatriområdet 

– National rammeaftale om Erhvervshusene. 

 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet tilsagn om at deltage. 

 

Beslutning 

KKR Syddanmark havde ikke yderligere forslag til punkter til mødet i KKR 

den 11. november 2020. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 
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