
 

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 den 8. september 2020 

SAG-2020-04616 bel 

 

Baggrund 

Referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 8. september 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 8. 

september 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. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Indsatsområder i Rammeaftalen 2021-2022 

SAG-2020-04616 bel 

 

Baggrund 

Den syddanske rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og 

specialundervisningsområde peger på tre særlige indsatsområder. 

 

Formand for Socialdirektørforum, Lise Willer, Esbjerg Kommune, deltager 

med et oplæg om Socialdirektørforums arbejde med de tre indsatsområder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter rammeaftalens indsatsområder 

med afsæt i Lise Willers oplæg. 

 

Sagsfremstilling 

Rammeaftalen for 2021-2022 har tre særlige indsatsområder: 

– Tværsektoriel kobling til andre sektorområder 

– Styring og kapacitet 

– Kvalitet i indsatser. 

 

Tværsektoriel kobling til andre sektorområder 

Rammeaftalen har et øget fokus på tværsektoriel kobling til andre sektorom-

råder. Et indsatsområde, der også har været i fokus i indeværende ramme-

aftaleperiode. Der er blandt andet igangsat følgende initiativer: 

– Sammen om psykiatri: Samarbejde mellem Socialdirektørforum og psyki-

atrisygehuset om at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest 

udsatte borgere og borgere med psykisk sygdom over 20 år 

– Satspuljeprojekt Regional fremskudt funktion: Samarbejde om at udvikle 

samarbejdsmodeller og skabe tiltag i nærmiljøet, der kan forebygge, at 

mistrivsel hos børn og unge mellem 6-18 år udvikler sig til psykisk syg-

dom 

– Tværsektoriel analysegruppe for bedre overgange mellem psykiatri og 

kommunale tilbud: Formålet er at understøtte det tværsektorielle arbejde. 

 

Styring og kapacitet 

I de senere år har udgifterne til det specialiserede socialområde været i 

voldsom vækst. I Syddanmark oplever vi flere borgere med psykiske lidelser 

og flere borgere med komplekse vanskeligheder. Derfor er der i Rammeafta-

len 2021-2022 et fortsat fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på 

det specialiserede socialområde. 
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Derudover er der et særligt fokus på videndeling og udvikling af bedre data-

modeller med henblik på øget styring, at holde udgifterne nede samt at sikre 

den rette kapacitet. 

 

Kvalitet i indsatser 

Formålet er at styrke kvaliteten i indsatserne via kvalitetsudvikling, metoder 

og dokumentation. 

 

 

2.2. Ny rammeaftale for erhvervshusene for 2021-2023 

SAG-2020-04616 rura/bel 

 

Baggrund 

Den nye rammeaftale for erhvervshusene for 2021-2023 er taget til efterret-

ning hos KL’s bestyrelse og afventer nu en godkendelse hos erhvervsmini-

steren. Det betyder samtidig, at rammeaftalen endnu ikke kan offentliggø-

res. 

 

Rammeaftalen er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelsesproces 

med blandt andet erhvervshusenes formænd, drøftelse på KKR-mødet i sep-

tember, input fra en lang række interessenter – der udpeger bestyrelses-

medlemmer til erhvervshusene herunder erhvervsorganisationer og FH – 

samt erhvervshusenes direktører. 

 

KKR drøftede i juni status for arbejdet i erhvervshusene og blev her oriente-

ret om, at processen for den nationale rammeaftale er forsinket, hvilket igen 

forsinker processen for resultatkontrakterne. Resultatkontrakterne med er-

hvervshusene kan dermed først godkendes på KKR Syddanmarks møde 

den 5. februar 2021. 

 

Der gives med sagen en orientering om indholdet i rammeaftalen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Den nye rammeaftale vil være politisk retningsgivende for erhvervshusene 

de næste tre år og rammesættende for de årlige resultatkontrakter mellem 

hvert KKR og de enkelte erhvervshuse. Samtidig vil rammeaftalen udgøre 

en væsentlig del af grundlaget for vurderingen af, om erhvervshusene har 

været en succes og opfylder sine formål, når der skal gennemføres en eva-

luering af hele erhvervsfremmesystemet i 2023. 
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Der er i den nye rammeaftale fokus på en række nye tiltag, i forhold til den 

eksisterende rammeaftale, som KL vurderer, er til fordel for virksomheder og 

kommuner: 

– At øge virksomhedernes kendskab til erhvervshusene især i den brede 

målgruppe. En baseline kendskabsmåling fra september 2020 viser, at 

kun ca. 33 pct. af virksomhederne kender erhvervshusene, hvilket skal 

øges til 50 pct. i 2023 for hvert erhvervshus 

– At erhvervshusene i endnu højere grad, ikke mindst i lyset af coronakri-

sen, understøtter virksomhedernes digitalisering og udvikling af (nye) for-

retningsmodeller og mere robuste værdikæder 

– Øget fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi, herunder udvikling af 

et fælles dialogværktøj, der kan understøtte en ensartet og kvalificeret 

vejledning på området om for eksempel optimering og genanvendelse af 

virksomhedens ressourcer 

– Der er fastsat flere ambitiøse og konkrete målpunkter med fokus på høj 

kvalitet i erhvervshusenes vejledning og effekt for virksomhederne 

– At erhvervshusene bliver endnu bedre til at servicere den brede mål-

gruppe af virksomheder ved, at mindst halvdelen af de virksomheder er-

hvervshusene vejleder er nye fra år til år (nogle virksomheder deltager i 

længerevarende forløb, der kan gå på tværs af år) og at udvikle nye og 

relevante ydelser 

– Fortsat fleksibilitet til lokal tilpasning og samarbejde med kommunerne om 

udvikling af tilbud målrettet afgrænsede lokale behov, så erhvervshusene 

og deres tilbud opleves relevante for virksomheder og lokale erhvervs-

fremmeaktører 

– Styrket fokus på at erhvervshusene skal være til stede lokalt og kende de 

lokale virksomheder – herunder kende til og eventuelt deltage i eksempel-

vis virksomhedsrettede arrangementer i den lokale erhvervsservice 

– Sikring af en geografisk spredning blandt de virksomheder det enkelte er-

hvervshus hjælper, som afspejler hele det kommunale opland. Det kon-

krete mål herfor skal fastlægges i resultatkontrakterne mellem KKR og er-

hvervshuset  

– Erhvervshusene bliver i høj grad knudepunkt mellem erhvervsfremmesy-

stemet og innovationsfremmesystemet. Der vil blive udstationeret en med-

arbejder fra GTS og Innovationsfonden i hvert erhvervshus, som vil sikre 

en bedre lokal understøttelse af teknologi og innovation i virksomhederne.  

 

Lokale mål 

KKR og erhvervshusene kan fortsat aftale lokale mål i resultatkontrakterne. 

Derudover kan kommuner enkeltvis eller i samarbejde indgå aftaler med er-

hvervshusene om at varetage yderligere opgaver, som for eksempel lokale 

erhvervsfremmeydelser eller lokalt målrettede vejledningstilbud der efter-

spørges af virksomhederne. Det kunne for eksempel være i forhold til de tail-

handel eller turisme, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen. 
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Opmærksomhedspunkter 

Der er også en række opmærksomhedspunkter i rammeaftalen, som er øn-

sker fra både erhvervsorganisationer og Erhvervsministeriet, og som efter 

KL’s vurdering er landet acceptabelt: 

– Øget fokus på at beskrive erhvervshusbestyrelsernes ansvar og rolle, her-

under i forhold til den mere politiske rolle som sparringspart for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. Og at bestyrelserne bør tage strategisk stilling 

til blandt andet kompetenceudvikling af erhvervshusenes medarbejdere, 

erhvervshusenes projektdeltagelse og erhvervshusenes tilstedeværelse 

hos den lokale erhvervsfremme og i lokale virksomheds- og iværksætter-

miljøer 

– Der bliver ikke formelt mulighed for at lave flerårige resultatkontraker mel-

lem KKR og erhvervshusene, men såfremt parterne ønsker at fortsætte 

samarbejdet uden at justere resultatkontrakterne fra det ene år til det næ-

ste, kan man i praksis vælge at gøre det. Omvendt er KKR med årlige re-

sultatkontrakter sikret en formaliseret mulighed for at indlede forhandlin-

ger om samarbejdet med erhvervshusene hvert år. 

 

Det er samlet set KL’s vurdering, at rammeaftalen er landet godt. Den sætter 

både ambitiøse mål for erhvervshusenes virke frem mod evalueringen af er-

hvervsfremmesystemet, og samtidig er der fokus på mange elementer, som 

er til gavn for virksomheder og kommuner. 

 

Proces for nye aftaler i Syddanmark 

I resultatkontrakten mellem erhvervshusene og KKR Syddanmark skal der, 

udover den nationale måldel, være en række specifikke mål for det enkelte 

erhvervshus, som tager udgangspunkt i de tværkommunale erhvervsforhold, 

virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteringer på erhvervsfrem-

meområdet. 

 

 

2.3. DK2020 og regional organisering 

SAG-2020-04616 bel 

 

Baggrund 

Partnerskabet for perioden 2020-2023 mellem KL, Realdania og regionerne, 

om DK2020 – klimaplaner for hele Danmark, blev offentliggjort i september 

2020. Partnerskabet blev omtalt i nationale og regionale medier, og kommu-

nernes fælles indsats for at planlægge klimaarbejdet, så det flugter med Pa-

risaftalen, fik en meget pæn modtagelse. 

 

På KKR Syddanmarks møde i september blev den syddanske organisering 

af DK2020-indsatsen godkendt, og der blev udpeget en politisk repræsen-

tant til partnerskabets politiske partnerskabsgruppe. Endelig blev det 
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besluttet at afsætte fælleskommunale midler svarende til 3 mio. kr. til ansæt-

telse af en fælleskommunal klimakoordinator samt til øvrige udgifter. 

 

I sagen gives en status på organiseringen af DK2020-arbejdet i KKR Syd-

danmark. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Partnerskabet om DK2020 giver plads til, at alle 77 kommuner, der ikke alle-

rede har udarbejdet klimahandleplaner efter model af C40-byerne, kan få 

vejledning og support hertil. Projektet er planlagt til , at gennemføres i to run-

der. Hver af de to runder løber ca. 1,5 år. 

 

Den 21. oktober 2020 var deadline for at ansøge om deltagelse i DK2020 ’s 

runde 1 med opstart i november 2020. De kommuner der ønsker at deltage i 

DK2020’s runde 2 skal først ansøge om deltagelse i efteråret 2021. 

Status efter ansøgningsfristen er, at i alt 44 kommuner har søgt om delta-

gelse i runde 1, heraf 14 kommuner fra Syddanmark ud af 17 mulige. 
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Regional organisering af DK2020 

KKR Syddanmark og Regionsrådet har godkendt samarbejdsaftalen, og der 

er nu sat gang i etablering af en projektorganisering til arbejdet med 

DK2020. Projektledelsen deles mellem KKR og Regionen, og projektsekre-

tariatet bemandes af ressourcer fra såvel kommuner som Region. 

 

Der er ansat en fælleskommunal klimakoordinator, Boris Schønfeldt, der 

kommer fra en stilling som projektleder af Vejle Kommunes DK2020-indsats. 

Boris Schønfeldt er startet i det nye job den 1. november 2020 med tjeneste-

sted i Middelfart. 

 

 

2.4. Fælles pejlemærker om fremtidens sundhedsvæsen 

SAG-2020-04616 suha 

 

Baggrund 

Den 23. september 2020 præsenterede KL og Danske Regioner fælles pej-

lemærker for fremtidens sundhedsvæsen. KL og Danske Regioner er på vi-

tale områder enige i udformningen af et nært og sammenhængende sund-

hedsvæsen, og pejlemærkerne kan således bruges som et vigtigt afsæt for 

arbejdet med en national sundhedsplan.  

Overblik over ansøgere 

Assens Syddanmark   

Billund Syddanmark   

Esbjerg Syddanmark Modtaget 

Fanø Syddanmark   

Fredericia Syddanmark   

Faaborg-Midtfyn Syddanmark Modtaget 

Haderslev Syddanmark Modtaget 

Kerteminde Syddanmark Modtaget 

Kolding Syddanmark Modtaget 

Langeland Syddanmark Modtaget 

Middelfart Syddanmark   

Nordfyn Syddanmark Modtaget 

Nyborg Syddanmark Modtaget 

Odense Syddanmark Modtaget 

Svendborg Syddanmark Modtaget 

Sønderborg Syddanmark   

Tønder Syddanmark   

Varde Syddanmark Modtaget 

Vejen Syddanmark Modtaget 

Vejle Syddanmark   

Ærø Syddanmark Modtaget 

Aabenraa Syddanmark Modtaget 
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Christian Harsløf, direktør i KL, deltager med et oplæg om de nye fælles pej-

lemærker, og hvilken betydning pejlemærkerne har for sundhedssamarbej-

det og den kommende nationale sundhedsplan. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter de fælles pejlemærker, og hvilken retning pej-

lemærkerne sætter for sundhedssamarbejdet i Syddanmark. 

 

Sagsfremstilling 

Allerede i februar 2020 opfordrede KL og Danske Regioner, sammen med 

en lang række organisationer, regeringen til at igangsætte en plan for fremti-

dens sundhedsvæsen, så retningen for fremtidens sundhedsvæsen afklares.  

 

Den kommunale sundhedsopgave har igennem flere år været under foran-

dring og er både øget i omfang og kompleksitet. 

 

En reform af sundhedsvæsenet skal imødegå, at der i fremtiden vil blive 

flere ældre, flere borgere med psykisk sygdom og flere borgere med kroni-

ske lidelser. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor der kommer til at mangle 

kvalificeret arbejdskraft. Denne udvikling kræver nytænkning og udvikling af 

sundhedsvæsenet.  

 

Med pejlemærkerne er der nu et fælles fodslag mellem KL og Danske Regi-

oner, som kan danne grundlag for en sundhedsplan, der kan løfte sund-

hedsvæsenet i en god retning til gavn for borgerne.  

 

KL og Danske Regioner peger med pejlemærkerne på, at: 

– Der skal etableres formaliserede samarbejder mellem kommuner og regi-

oner omkring hver af de 21 akuthospitaler med både politisk dialog og et 

tæt fagligt samarbejde 

– Der skal laves en plan, der over en årrække grundlæggende beskriver 

fremtidens behandling for de store kronikergrupper i sundhedsvæsenet. 

Fokus skal være på tidlige indsatser, egenomsorg, træning mv., så syg-

dom og sygdomsforværring forebygges 

– Den nødvendige nationale finansiering skal følge med. 

 

Pejlemærkerne er blevet taget godt imod af de øvrige sundhedsaktører, og  

sundheds- og ældreministeren har kvitteret for dem. Således har KL og Dan-

ske Regioner givet regeringen et afsæt for arbejdet med en national sund-

hedsreform. 
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2.5. Social- og indenrigsminister Astrid Krag 

SAG-2020-04616 bel 

 

Baggrund 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag deltager på KKR Syddanmarks 

møde med et oplæg til dialog om forskellige temaer inden for socialområdet.  

 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag vil komme ind på følgende temaer: 

 

– Barnets Lov (det kommende regeringsudspil, Børnene Først)  

– Nærhedsreformen 

– Velfærdsloven 

– Det specialiserede socialområde – evalueringen og Kofoedsminde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager en drøftelse med afsæt i social- og 

indenrigsminister Astrid Krags oplæg. 
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3. Siden sidst  

 

 

3.1. Siden sidst 

SAG-2020-04616 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 

Udpegning til FGU 

Der er fem kommunale medlemmer i bestyrelsesforeningen FGU Danmark. 

Herudover er der repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere, institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse og medlemsinstitutionernes medarbejdere. 

Udpegningen af den kommunale repræsentant fra Syddanmark er foretaget 

via foreningen og den kommunale repræsentant i FGU-bestyrelserne. 

 

Fremadrettet ændres praksis efter enighed mellem de fem KKR-

formandskaber, så udpegningen bliver en del af den øvrige KKR-udpegning. 

Der er netop foretaget en udpegning for de næste to år, hvorfor ændringen 

først får effekt herefter. Mogens Mulle Johansen, SF, Assens, er udpeget for 

Syddanmark. 

 

Ommærkning af særlige pladser for 1. halvår 2021  

I Syddanmark er der etableret 32 særlige psykiatripladser. Hvert halve år er 

det muligt at ommærke 25 pct. Dette svarer til, at op til otte pladser kan om-

mærkes. Det skal dog sikres, at der er et antal ledige særlige pladser, der 

kan stå klar ved akut behov (bufferpladser). I 2020 har tre af de 32 særlige 

pladser været ommærket. 

  

Ommærkningen sker på baggrund af involvering/høring af de syddanske 

kommuner. Status for de særlige pladser pr. 30. oktober 2020 er, at 24 plad-

ser er i brug og otte pladser er ledige. På den baggrund arbejdes videre 

med, at antallet af ommærkede pladser i 1. halvår 2021 fortsætter uændret – 

tre pladser forbliver ommærket, således at der vil være en bufferkapacitet til 

nye patienter. 

 

./. EU-temadag den 24. november 2020 
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 KL inviterer til en temadag med fokus på emner som EU-budgettet 2021-

2027, den grønne omstilling, digitalisering og bydiplomati. 

 

./. Strategisk partnerskabsdag den 11. december 2020 om rekruttering til psyki-

atriområdet  

Partnerskabsdagen har fokus på mangel på arbejdskraft inden for psyki-

atrien, og formålet er at fremme samarbejdet på tværs af relevante aktører.   

   

 Børnehus Syd udvalgt til behandlingsprojekt 

Børnehus Syd er udvalgt, blandt de fem børnehuse, til et behandlingsprojekt 

forankret i Socialstyrelsen. Behandlingsprojektet er for børn, der har været 

udsat for seksuelle overgreb, og som er blevet udredt i Børnehus Syd. Be-

handlingsmetoden, der anvendes i projektet, har vist stor effekt i andre 

lande. Projektet går i gang ved årsskiftet. Børnehusets leder samt Socialsty-

relsen vil fortælle om erfaringer fra projektet på mødet i KKR Syddanmark 

den 20. april 2021. 

 

Meddelelser fra KKR-udpegede i regionale fora: 

– Sundhedskoordinationsudvalget SKU ved Karsten Meyer Olesen, Aaben-

raa  

– Praksisplanudvalget PPU ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa 

– Erhvervshus Sydjylland ved Henrik Frandsen, Tønder 

– Erhvervshus Fyn ved Kenneth Muhs, Nyborg  

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Fyn ved Søren Steen Andersen, 

Assens  

– Det regionale arbejdsmarkedsråd RAR Sydjylland ved Henrik Frandsen, 

Tønder 

– 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. 

 

 

3.2. Orientering om nye videns- og erhvervsklynger 

SAG-2020-04616 bel 

 

Baggrund 

Forsknings- og uddannelsesministeren har udpeget 14 nye videns- og er-

hvervsklynger. Udpegningen sker med afsæt i en forenkling, der skal give 

virksomhederne bedre udviklingsrammer. Klyngerne skal bygge bro mellem 

virksomheder og den nyeste forskning på danske vidensinstitutioner samt 

styrke samarbejdet om innovation.   
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./.. Syddanmark har fået to hovedkvarterer: Odense Robotics og CLEAN og en 

række afdelinger. Se bilag for placering af de enkelte klyngers afdelinger og 

hovedkvarter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

./. Lov om erhvervsfremme fra 2019 er rammen for udpegning af én offentligt 

finansieret klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde. Ud-

pegningen er sket af uddannelses- og forskningsministeren. Efterfølgende 

har Danmarks Erhvervsfremmestyrelse DEB valgt at støtte klyngerne med i 

alt 160 mio. kr. over de næste to år. Se bilag 4 for uddybning af de forskel-

lige projekter. 
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4. Punkter til næste møde  

 

 

4.1. Punkter til næste møde den 5. februar 2020 
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Baggrund 

Næste møde i KKR Syddanmark er den 5. februar 2021.  

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

Følgende punkter forventes til mødet den 5. februar 2021: 

– Resultatkontrakter med Erhvervshus Sydjylland og Fyn 

– Status på DK2020 

– Dimensionering på pædagoguddannelsen 2021/2022 

– Rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsområdet. 
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5. Eventuelt  

 

 

5.1. Eventuelt 
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