
 

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 i KKR Syddanmark den 31. 
august 2021 

SAG-2021-04345 bel 

 

Baggrund 

Referat fra mødet i KKR Syddanmark den 31. august 2021 kan ses her:  

Mødedatoer, dagsordener og referater (kl.dk) 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet den 31. 

august 2021. 

 

 

 

 

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

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2021-04345 bel 

 

Baggrund 

Under punktet orienterer KKR Syddanmarks formandskab om eventuelle ak-

tiviteter siden sidste møde i KKR. 

 

Desuden orienterer de medlemmer af KKR, der er udpeget til et regionalt fo-

rum, om aktuelt nyt. 

– Sundhedskoordinationsudvalget ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa 

Kommune 

– Praksisplanudvalget ved Karsten Meyer Olesen, Aabenraa Kommune 

– Erhvervshus Fyn ved Kenneth Muhs, Nyborg Kommune 

– Det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Fyn, ved Søren Steen Andersen, 

Assens Kommune 

– Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, DEB, ved Johannes Lundsfryd 

Jensen, Middelfart Kommune 

– Syddansk EU-kontor ved Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune 

– Trafikselskabet FynBus ved Morten Andersen, Nordfyns Kommune 

– Trafikselskabet Sydtrafik ved Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Nyt fra KKR-formandskabet 

./. Dialogforum i Syddanmark holder en temadag den 26. november 2021 med 

temaet ”Koordinering i indsatser”. Målgruppen for temadagen er kommuner-

nes handicapråd samt øvrige interesserede.  
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3. Regionalpolitiske sager 

 

 

3.1. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne 

SAG-2021-04345 suha 

 

Baggrund 

I disse år oplever kommunerne, at det er svært at få hænder nok til at vare-

tage opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes bl.a., at der 

kommer flere ældre og plejekrævende borgere, og at en stor gruppe medar-

bejdere snart går på pension. 

 

Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne, 

betyder det, at kommunerne står overfor store udfordringer med at udføre 

helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet. 

 

Den ny femårige lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne fra 

juni 2021 har fokus på indsatser, der skal få flere elever til at gennemføre 

social- og sundhedsuddannelserne. Også KL’s nye handleplan fra septem-

ber 2021 kommer med konkrete forslag til indsatser, der kan afhjælpe 

rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Samtidig læg-

ger aftalen og handleplanen op til et styrket samarbejde mellem kommuner-

ne og SOSU-skolerne.  

 

Formand for Danske SOSU-skoler og direktør for Social- og Sundhedssko-

len Esbjerg, Lisbeth Nørgaard, vil sammen med direktør for Social- og 

Sundhedsskolen Syd, Lotte Dalegaard Pedersen, holde et oplæg om, hvilke 

initiativer skolerne arbejder med både i fællesskab med kommuner og region 

og selvstændigt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter, hvordan vi kan styrke social - og 

sundhedsuddannelserne, så flere gennemfører dem. 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 31. august 2021 drøftede KKR Syddanmark den ny femårige 

lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne og rekrutteringsud-

fordringerne på området.  

 

KKR Syddanmark ser et behov for at styrke samarbejdet med SOSU-

skolerne og at igangsætte indsatser regionalt, der kan sikre den fortsatte re-

kruttering og fastholdelse af dygtige social- og sundhedshjælpere og -

assistenter. Samtidig ser KKR Syddanmark et behov for, at der arbejdes 
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med fleksible uddannelsesforløb og fjernundervisning, at der fokuseres på 

nye målgrupper, bl.a. mænd, og at faget generelt får styrket sit image.  

 

På baggrund af drøftelsen besluttede KKR Syddanmark, at der på oktober-

mødet 2021 skulle være en drøftelse af, hvordan vi kan styrke social- og 

sundhedsuddannelserne, så flere gennemfører dem. 

 

Den femårige lærepladsaftale 

Med den ny femårige lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne 

er kommunerne forpligtede til at ansætte alle kvalificerede elever, der øn-

sker en læreplads på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2021 og 

2022. Samtidig fokuserer aftalen på indsatser, der skal sikre kvalitet i ud-

dannelserne, forebygge frafald og styrke de fagligt, socialt og sprogligt ud-

fordrede elever. 

 

Kommunerne har en stor opgave i at sikre flere hænder til velfærdsopgaver-

ne. Ikke kun som arbejdsgiver og ansættende myndighed, men også som 

meduddanner, der skal tiltrække og fastholde elever i uddannelse.  

 

Ny rekrutteringshandleplan 

./. KL offentliggjorde den 16. september 2021 en ny handleplan: Flere hænder 

til sundheds- og ældresektoren 2.0. Den nye handleplan giver en række nye 

og konkrete forslag til indsatser, der kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer-

ne på sundheds- og ældreområdet. Handleplanen står oven på de mange 

indsatser, resultater og aftaler, der er lavet de seneste år.  

 

 

KL’s handleplan: Flere hænder til sundheds- og ældresektoren 2.0. 

 

I handleplanen er beskrevet en række initiativer, hvor nogle retter sig mod 

KL og kommunerne og andre retter sig mod kommunerne og SOSU-

skolerne i fællesskab, heriblandt: 

– Skab øget kønsdiversitet på social- og sundhedsuddannelserne  

– Tiltræk flere brancheskiftere  

– Øg elevernes praktikparathed 

– Nedbring frafaldet på SOSU-skolerne  

– Øg brugen af data til monitorering af kvalitet og fastholdelse i uddannel-

serne  

– Udbred erfaringerne med Digitech-assistentuddannelsen til hele landet. 

https://www.kl.dk/media/28040/femaarig-laerepladsaftale-for-sosu-uddannelserne.pdf
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/september/det-er-det-lange-seje-traek-der-skal-sikre-haender-til-fremtidens-aeldrepleje/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/september/det-er-det-lange-seje-traek-der-skal-sikre-haender-til-fremtidens-aeldrepleje/
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Styrket samarbejde med SOSU-skolerne 

Lærepladsaftalen og handleplanen lægger således vægt på at styrke sam-

arbejdet med SOSU-skolerne og at igangsætte konkrete indsatser i fælles-

skab, så kvaliteten af uddannelsesforløbene styrkes.  

 

./. Kommunerne i Syddanmark og SOSU-skolerne har - med udgangspunkt i 

den ny lærepladsaftale - i september 2021 udarbejdet en samarbejdsaftale, 

der sætter rammen for et styrket samarbejde. 

 

 Herudover arbejdes der konkret med: 

– Udarbejdelse af handleplan, hvor skoler og kommuner i fællesskab ud-

vælger og igangsætter særligt prioriterede indsatser 

– Fælles temadag i 2022 med fokus på at styrke SOSU-uddannelserne 

– Afdækning af muligheder for at udvide de nuværende oplæringsmulighe-

der i uddannelsen, så vi fortsat sikrer og styrker kvaliteten i uddannelsen. 

 

 

3.2. Godkendelse af resultatkontrakt med Syddansk EU-kontor 
SDEO 

SAG-2021-04345 bel 

 

Baggrund 

Den nuværende resultatkontrakt løber frem til udgangen af 2021, og der er 

derfor udarbejdet en ny kontrakt for perioden den 1. januar 2022 til den 31. 

december 2023. Kontrakten er formuleret i et samarbejde mellem region, 

kommuner og SDEO. 

 

Der arbejdes med følgende godkendelsesproces: 

– KKR Syddanmark: den 11. oktober 2021 

– Regionsrådet: den 25. oktober 2021. 

 

Bestyrelsen for SDEO har godkendt resultatkontrakten på møde den 21. 

september 2021. Kredsen af kommunaldirektører har drøftet kontrakten den 

27. september 2021 og kan anbefale KKR Syddanmark at godkende resul-

tatkontrakten. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender resultatkontrakten 2022-2023 

med SDEO. 

 

Sagsfremstilling 

SDEO ejes og drives af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommu-

ner. SDEO skal udføre opgaver for medlemmerne i henhold til en resultat-

kontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til 
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gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og ikke 

være i konkurrence med private virksomheder. 

 

Udkast til resultatkontrakten er baseret på den regionale udviklingsstrategi 

2020-2023 og på den kommunale strategiske fællesmængde på tværs af 

kommuner og erhvervshusene. Endelig er der taget højde for de pejlinger, 

bestyrelsen for SDEO tidligere har peget på. 

 

Der lægges i kontrakten op til, at SDEO fortsat styrker indsatsen særligt in-

den for sundhed, klima og grøn omstilling - og i den forbindelse understøtter 

kommunernes arbejde med DK2020. 

 

Kontraktudkastet beskriver strategiske rammer og mål for kontorets arbejde. 

SDEO skal, i samarbejde med medlemskredsen, bidrage til at realisere med-

lemmernes strategiske prioriteringer og i særlig grad fællesmængden heraf. 

SDEO skal arbejde ud fra et tæt kendskab til og indsigt i partnernes behov 

og arbejdsform. Herunder skal SDEO understøtte Erhvervshus Sydjyllands 

og Erhvervshus Fyns prioriterede erhvervsområder og tværgående priorite-

ringer, jf. strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. 

 

 

3.3. Godkendelse af resultatkontrakter med Erhvervshus Sydjyl-
land og Erhvervshus Fyn 

SAG-2021-04345 bel 

 

Baggrund 

Resultatkontrakterne mellem KKR Syddanmark og erhvervshusene fastsæt-

ter målsætninger for arbejdet i erhvervshuset.  

 

Resultatkontrakterne omfatter nationale - beskrevet i en national rammeafta-

le - og regionale - lokalt formuleret - mål for arbejdet i erhvervshusene.  

 

Bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland behandler kontrakten på møde den 

27. oktober 2021, og godkendelsen på KKR Syddanmarks møde bliver der-

med betinget af en endelig godkendelse hos Erhvervshus Sydjyllands besty-

relse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender resultatkontrakterne med Er-

hvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn. 

 

 

 

 



KKR Syddanmark  | 11-10-2021 

 SIDE  |  9 

Sagsfremstilling 

Rammerne for resultatkontrakterne mellem KKR Syddanmark og Erhvervs-

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

hvervsministeriet og KL for perioden 2021-2022. 

 

Rammeaftalen fastlægger overordnede mål og fokusområder for Erhvervs-

husene. Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn tager i deres respekti-

ve kontrakter dels højde for de fastlagte elementer i rammeaftalen samt de 

lokale behov, der ses som mere konkrete resultatmål, der afspejler det fo-

kus, husene har lagt med afsæt i de regionale strategiafsnit.  

 

Oversigt over mål for erhvervshusene 

Nationale mål fra rammeaftalen: 

1. Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene 

2. Bred geografisk dækning 

3. Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed 

4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion 

5. Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

6. Effekt i virksomhederne 

7. Digitalisering og nye teknologier. 

 

Dertil har erhvervshusene egne lokale mål: 

Erhvervshus Sydjylland: 

8. Regional strategi – de fem ledestjerner 

– Grøn omstilling, Eksport, Digitalisering, Kompetent arbejdskraft og 

Designtænkning. 

9. Samarbejde med de nationale klynger. 

 

Erhvervshus Fyn: 

8. Klyngesamarbejde  

9. Kvalificeret arbejdskraft 

10. Fyrtårnsunderstøttelse.  

 

 

3.4. De nye sundhedsklynger 

SAG-2021-04345 asfp/frbe 

 

Baggrund 

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2021 Aftale om sammen-

hæng og nærhed (sundhedsklynger), hvormed der etableres sundhedsklyn-

ger omkring de 21 akuthospitaler. Med aftalen etableres også fem sund-

hedssamarbejdsudvalg, som erstatter de nuværende Sundhedskoordinati-

onsudvalg (SKU) og Praksisplanudvalg (PPU). Der er afsat 80 mio. kr. til 

fælles indsatser i klyngerne mellem kommuner og akuthospitaler/regioner.  

https://fm.dk/media/24844/aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger.pdf
https://fm.dk/media/24844/aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger.pdf
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Sundhedsklyngerne mv. skal være etableret pr. den 1. juli 2022. Frem mod 

næste sommer skal der ske en række afklaringer af sundhedsklyngernes 

opgaver, geografi - herunder hvilke kommuner, der hører til hvilke akuthos-

pitaler - økonomi og praktiske virke i øvrigt. Folketinget skal vedtage de 

nødvendige lovgivningsmæssige ændringer, forventeligt vil lovgivningen bli-

ve fremsat i anden halvdel af februar 2022. 

 

Direktør, Christian Harsløf, KL, indleder drøftelsen på mødet og giver en sta-

tus på arbejdet i de forskellige spor. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter det videre arbejde med konkreti-

sering af sundhedsklyngerne, herunder koordineringsbehovet på tværs af 

klynger og Sundhedssamarbejdsudvalg. 

 

Sagsfremstilling 

Etablering af sundhedsklyngerne og den nye organisering skal fra et kom-

munalt perspektiv bl.a. bidrage med:  

– At sikre en organisering, hvor regioner, hospitaler, kommuner og almen 

praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige be-

handling af de patienter, man er fælles om. 

– At give kommunerne bedre muligheder for at øve indflydelse på udviklin-

gen af sundhedsområdet og de opgaver, som skal varetages fremadrettet. 

 

KL har en ambition om, at sundhedsklyngerne får et manøvrerum, der giver 

et reelt lokalpolitisk ejerskab og en reel prioritering af sundhedsvæsenet 

kommunalt, hvilket, sammen med nationale initiativer, skal skabe en samlet 

reformering af sundhedsvæsenet. 

 

Med aftalen skal der etableres en ny samarbejdsstruktur mellem kommuner, 

region og almen praksis, og der skal findes modeller for, hvordan 

kommunerne bedst indgår i det nye set-up.  

KL vil indtage en central koordinerende rolle og understøtte den lokale se-

kretariatsbetjening - især i opstartsfasen. Også på sigt vil der være behov 

for en vis national koordinering på den kommunale side. 

 

 

3.5. Landstallet for flygtninge 2021 og 2022 

SAG-2021-04345 suha 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i et brev den 30. september 2021 orienteret KL og 

KKR om, at det kan det vise sig nødvendigt at ændre landstallet for flygtnin-

ge og dermed kommunekvoterne for, hvor mange flygtninge hver kommune 
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skal modtage til boligplacering i 2021 og 2022. Dette sker som følge af den 

politiske aftale om at tage imod afghanske statsborgere, der har bistået 

Danmark i Afghanistan.  

 

Hvis landstallet for flygtninge i 2021 og 2022 ændres, vil Udlændingestyrel-

sen lave en kort høring i de fem KKR.  

 

Med sagen lægges der op til, at KKR Syddanmark giver formandskabet for 

KKR Syddanmark bemyndigelse til at indmelde kommunekvoter for 2021 og 

2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark 

– tager orienteringen om mulige ændringer i landstallene for 2021 og 2022 til 

efterretning 

– giver formandskabet for KKR Syddanmark bemyndigelse til at melde kom-

munekvoter ind for 2021 og 2022. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen sendte den 30. september 2021 et brev til KL og KKR, 

hvor de orienterede om landstallet og kommunekvoterne for flygtninge 2021 

og 2022 og om de evakuerede afghanske statsborgere. 

 

./. Orienteringen er en del af en normal kadence for fastsættelse af kommune-

kvoterne for det kommende år. Orienteringen indeholder ikke en ændring af 

kommunekvoterne for 2022, men som følge af den politiske aftale om at ta-

ge imod 8-900 afghanere, der har bistået Danmark i Afghanistan, kan det vi-

se sig nødvendigt at ændre landstallet og dermed kommunekvoterne for bå-

de 2021 og 2022.  

 

Om det bliver nødvendigt, afhænger af den politiske proces frem imod ved-

tagelse af den særlov, der har været i høring og som forventes fremsat i 

Folketinget i uge 41.  

 

Hvis lovforslaget vedtages i den form, som er sendt i høring, vil omkring 

800-900 personer få midlertidigt ophold i Danmark. De vil blive visiteret til 

kommunerne og blive omfattet af integrationsloven.  

 

Udlændingestyrelsen skriver, at de tre kommuner, der vil modtage flest 

flygtninge, vil modtage omkring 30-50 personer. For øvrige kommuner vil det 

være op til 20 personer, og for de fleste kommuner vil antallet være langt 

færre end 20.  
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Landstal 2021 

Udlændingestyrelsen kan - på baggrund af bekendtgørelsen om boligplace-

ring af flygtninge - hæve antallet af visiteringer til kommunerne med op til 40 

pct. af landstallet uden genberegning af kommunekvoterne. Landstallet for 

2021 er 600 flygtninge, og der kan derfor i alt visiteres 840 flygtninge uden 

landstallet formelt skal ændres. Dermed kan kommunerne, uanset om lands-

tallet ændres eller ej, forvente en højere kvote end den, der er udmeldt i 

april 2020.  

 

Det er tidspunktet for Udlændingestyrelsens visitering, der afgør om en 

flygtning tæller med på i kvoten for 2021 eller 2022. Hvis en flygtning visite-

res senest den 31. december 2021, tæller flygtningen på kvoten for 2021, 

selvom kommunen først modtager vedkommende i 2022.   

 

Landstal 2022 

Landstallet for 2022 er udmeldt til 500. Hvis lovforslaget vedtages i den 

form, det er sendt i høring, må det forventes, at landstallet bliver forhøjet , og 

at der sker en genberegning af kommunekvoterne for 2022. Når der sker en 

genberegning, kan det betyde, at nogle af de kommuner, der på nuværende 

tidspunkt har en kvote på 0, vil skulle modtage flygtninge.  

 

Høring i de fem KKR 

Hvis landstallet ændres for 2021 og 2022, vil Udlændingestyrelsen lave en 

høring i de fem KKR. Der forventes dog en meget kort høringsfrist, der ikke 

giver mulighed for at vende den regionale fordeling i det enkelte KKR. Derfor 

lægges der op til, at KKR Syddanmark drøfter om en fordeling skal baseres 

på Udlændingestyrelsens beregnede kommunekvoter, eller om der skal ske 

en anden fordeling, og at KKR Syddanmark på den baggrund giver KKR-

formandskabet bemyndigelse til at melde kommunekvoter ind for 2021 og 

2022. 

 

./. Udlændingestyrelsens orienteringsbrev er vedlagt som bilag. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. KKR's anbefalinger til kriterier og organisationer for er-
hvervshusenes nye bestyrelser 2022-2026 

SAG-2021-04345 snm/bel 

 

Baggrund 

På KKR’s konstituerende møder i januar 2022 udpeger KKR fire bestyrel-

sesmedlemmer til hvert erhvervshus: en formand, som skal være folkevalgt 

og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt tre medlemmer 

blandt kommunale politiske repræsentanter.  

 

Ligeledes varetager KKR i hver funktionsperiode den samlede proces for 

udpegning til bestyrelsen, herunder beslutter de indstillingsberettigede er-

hvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme. 

 

Sagen beskriver KKR Syddanmarks anbefalinger til det nye KKR i forhold til, 

hvilke kriterier og organisationer, der kan tages i betragtning ved udpegning 

af kandidater til bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn 

for valgperioden 2022-2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender: 

– Hvilke anbefalinger, der gives videre til det nye KKR i forhold til udpeg-

ning af kandidater til bestyrelserne for de to erhvervshuse i Syddanmark? 

– Hvilke kriterier, der udpeges efter? 

– Hvilke organisationer, der skal være indstillingsberettigede. 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen i hvert erhvervshus består af 11 medlemmer, herunder en for-

mand og en observatør, jf. lov om erhvervsfremme §13. 

– en formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne have 

baggrund i det private erhvervsliv 

– tre medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske repræ-

sentanter 

– fire medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter, 

herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervs-

organisationer 

– et medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en videninstitu-

tion 

– et medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter ind-

stilling fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab 
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– et medlem, der udpeges af regionsrådet. 

 

./. I hver funktionsperiode beslutter KKR Syddanmark, hvilke erhvervsorganisa-

tioner og videninstitutioner, der er indstillingsberettigede.  

 

 

 Virksomhedsrepræsentanter 

Fire medlemmer udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter, her-

under små- og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorga-

nisationer. 

 

Beslutningen skal baseres på en saglig overvejelse om hvilken sammen-

sætning af virksomhedsinteresser, der bedst afspejler de behov, som er-

hvervshusene skal møde. For så vidt angår virksomhedsrepræsentanterne 

stilles der krav om at: 

– De indstillede skal være aktive erhvervsdrivende 

– En eller flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal indstille 

fra en SMV 

– De fire virksomhedsrepræsentanter tilsammen repræsenterer et bredt 

udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtrædende i erhvervshuset 

geografi.  

 

I denne valgperiode har KKR Syddanmark lagt vægt på, at der i indstillin-

gerne om virksomhedsrepræsentanter var taget hensyn til ligestilling samt til 

en kobling til de lokale styrkepositioner. 

 

Dertil blev der valgt ud fra en række kompetencekrav for at sikre en bred re-

præsentation af erhvervslivet i bestyrelserne: 

– Ejerleder/ikke ejerleder 

– Antal ansatte i virksomheden 

– Være i målgruppen for Erhvervshusene 

– Indsigt i områdets erhvervsmæssige styrkepositioner og udfordringer 

– Internationaliseringserfaring 

– Drive virksomhed i Erhvervshusets område. 

 

Repræsentant for vidensinstitutioner  

Et medlem udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en vidensinstitution.  

 

I forbindelse med udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmet i første funktions-

periode lagde KKR Syddanmark vægt på, at vidensinstitutionerne i indstillin-

gerne argumenterede for koblingen til styrkepositioner. Alternativt var der 

mulighed for, at vidensinstitutionerne i fællesskab kunne foreslå en kandidat. 
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Repræsentant for arbejdstagerorganisationer 

Et medlem udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling 

fra de faglige hovedorganisationer (FH og AC) i fællesskab. 

 

I forbindelse med udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmet i  første funktions-

periode lagde KKR Syddanmark vægt på, at de faglige hovedorganisationer 

i indstillingen argumenterede for koblingen til styrkepositionerne. 

 

Generelt 

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed. Li-

gestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen. 

 

Den videre proces 

./. Der er udarbejdet en tids- og procesoversigt for udpegelser til erhvervshu-

senes bestyrelser for valgperioden 2022-2026. Der er lagt op til, at de fem 

KKR – i videst muligt omfang - koordinerer/ tilrettelægger en fælles proces 

for udpegninger til erhvervshusenes bestyrelser. 

 

 

4.2. KKR Syddanmarks udpegelser af politiske repræsentanter 
til regionale fora 

SAG-2021-03390 suha 

 

Baggrund 

En væsentlig opgave for KKR er at indstille og udpege politiske repræsen-

tanter til regionale fora.  

 

KKR Syddanmark drøftede på mødet den 31. august 2021 udpegninger til 

regionale fora, og hvilke overordnede principper for udpegelse, der skal 

gælde i valgperioden 2022 - 2026.  

 

Med punktet lægges der op til, at KKR Syddanmark godkender, hvilke ud-

valg, der skal udpeges til, og hvilke overordnede principper for udpegning, 

der skal gælde i næste periode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark  

– drøfter og godkender listen over udvalg, KKR Syddanmark udpeger til i 

valgperioden 2022 - 2026 

– godkender overordnede principper for udpegning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Syddanmarks Blå bog viser en oversigt over de fora, som KKR Syd-

danmark i denne valgperiode har udpeget repræsentanter til.  

https://www.kl.dk/blaabog/Bl%C3%A5_Bog_for_KKR_Syddanmark.pdf
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./. I det vedlagte bilag ses en liste over hvilke fora, KKR Syddanmark indstiller 

eller udpeger til i valgperioden 2022 – 2026.  

 

 Det nuværende Mobilitetsråd er nedlagt med effekt fra kommende valgperi-

ode og fremgår derfor ikke af listen. Det forventes desuden, at der ændres i 

vedtægterne for det syddanske EU-kontor, så der i næste periode udpeges 

tre folkevalgte bestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra erhvervshu-

sene. 

 

Overordnede principper for udpegning 

Det er indskrevet i KKR’s forretningsorden (§4, stk. 4), at: ”Som politiske re-

præsentanter kan kun udpeges medlemmer af kommunalbestyrelserne i 

kommunerne i regionen”. 

 

Der er derfor i forretningsordenen fastsat et princip om, at de udpegede re-

præsentanter er kommunalbestyrelsesmedlemmer/byrådsmedlemmer. 

 

Herudover har KKR Syddanmark i denne valgperiode aftalt en række prin-

cipper, der har til formål at sikre en stærk repræsentation af kommunerne og 

en stærk sammenhæng til KKR Syddanmark: 

– Byrådsmedlem (i henhold til forretningsordenen) 

– Gerne KKR-medlem, alternativt KKR-suppleant  

– Stort engagement er afgørende  

– Faglig kompetence og viden. 

 

Ligestillingskriterie 

I nogle fora er der desuden et krav om ligestilling.  

 

Overlap 

Det kan være meningsfuldt at udpege, så der sikres et overlap inden for be-

slægtede områder, hvor der er et særligt behov for sammenhæng og viden-

deling - f.eks. på erhvervsområdet og sundhedsområdet.  

 

En ny struktur for sundhedssamarbejdet 

Med aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) mellem rege-

ringen, KL og Danske Regioner, forventes det, at der pr.  den 1. juli 2022 - 

med forbehold for Folketingets tilslutning - etableres politiske sundhedsklyn-

ger omkring hvert akuthospital.  

 

I aftalen lægges der samtidig op til, at det nuværende sundhedskoordinati-

onsudvalg og praksisplanudvalg erstattes af ét sundhedssamarbejdsudvalg 

med deltagelse af tre repræsentanter for regionsrådet heriblandt regions-

rådsformanden og en kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge 

(borgmestre). 
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Man må derfor forvente, at Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-

udvalget får en begrænset levetid (frem til juli 2022), og at der herefter skal 

udpeges kommunale politiske repræsentanter til et nyt sundhedssamar-

bejdsudvalg og til politiske sundhedsklynger omkring hvert akuthospital.  

 

Dette kan være væsentligt at have in mente, når der udpeges medlemmer til 

de to midlertidige udvalg: Sundhedskoordinationsudvalget og praksisplan-

udvalget. 
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5. KKR 

 

 

5.1. Forretningsorden for KKR 2022 - 2026 

SAG-2021-04345 snm/bel 

 

Baggrund 

Det fremgår af KL’s love (§ 15, stk. 4), at KL`s bestyrelse fastsætter forret-

ningsordenen for Kommunekontaktrådene (KKR). Bestyrelsen godkendte på 

mødet den 24. juni 2021 en revideret forretningsorden for KKR 2022 - 2026.  

 

Forretningsordenen for KKR 2022 - 2026 er primært ændret i opbygningen 

med henblik på at tydeliggøre og forenkle gældende regler, ligesom afsnittet 

om KKR’s sammensætning, valg og konstituering, som i dag er i bilag, nu er 

indarbejdet i hovedteksten i forretningsordenen. Tillægget om KKR’s rolle, 

kerneområder og organisation udgår og erstattes af en mere generel folder 

om KKR.  

 

Udkast til ny forretningsorden for KKR 2022-2026 har været drøftet på mø-

det mellem KL’s og KKR's formænd og næstformænd på mødet den 20. maj 

2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I afsnittet nedenfor er oplistet de konkrete justeringer i forretningsordenen 

for den kommende valgperiode i KKR i forhold til den eksisterende forret-

ningsorden.  

 

./. Forretningsordenen for KKR 2022-2026 er vedlagt.  

 

Af konkrete ændringer kan fremhæves følgende:  

– Der er tilføjet om muligheden for skriftlig procedure 

– Det er tilføjet, at møder i KKR kan afholdes virtuelt ved behov 

– Det er tilføjet, at hvert KKR som udgangspunkt mødes fem gange om året 

(fremgår i dag i tillægget) 

– Det er tydeliggjort, at KKR på de konstituerende møder udpeger politiske 

repræsentanter for kommunerne til regionale organer med hjemmel i KL’s 

love, § 14, stk. 3. 
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Forretningsordenen for KKR 2022 - 2026 er derudover opdateret med min-

dre korrekturmæssige tilpasninger, som ikke har indholdsmæssige konse-

kvenser. 

 

 

5.2. Proces- og tidsplan for valg og konstituering af KKR 2022 - 
2026 

SAG-2021-04345 snm/bel 

 

Baggrund 

Der orienteres om den overordnede proces- og tidsplan for valg af medlem-

mer og konstituering af det nye KKR 2022 - 2026. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Grundlaget for valg af medlemmer og politisk konstituering i KKR er fastlagt i 

KL’s love og i forretningsordenen for KKR. Hovedpunkterne i den kommende 

valg- og konstitueringsproces for de nye KKR for valgperioden 2022 - 2026 

er følgende:  

– Primo november 2021: Brev fra KL til alle kommunalbestyrelser med ori-

entering om proceduren for valg af medlemmer til KKR og datoerne for de 

konstituerende møder i hvert KKR i januar 2021 

– Den 16. november 2021: Kommunalvalg KV21. På valgaftenen den 16. 

november 2021 opgøres det samlede stemmetal på partier og godkendte 

listesamarbejder – på lands- og regionsniveau. Efterfølgende orienteres 

KL’s bestyrelse og formandskaberne i de fem KKR om valgresultatet.  

 

Det samlede stemmetal for hvert parti/listesamarbejde i kommunerne i regi-

onen ligger til grund for valget af KKR’s formand og næstformand. Det nu-

meriske antal pladser (antal KKR-medlemmer) til hvert enkelt par-

ti/listesamarbejde kendes først, når alle kommunalbestyrelser har konstitue-

ret sig senest den 15. december 2021. Se nærmere nedenfor.  

– Ultimo november 2021: KL orienterer de nyvalgte kommunalbestyrelser 

om valg til de fem KKR 

– Den 15. december 2021: Sidste frist for konstituering af kommunalbesty-

relser og valg af borgmestre. 

 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KKR (med viceborgmesteren som 

stedfortræder). Når valget af borgmestre er sket på de konstituerende mø-

der i de nye kommunalbestyrelser, beregner KL antallet af supplerende 

medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-

er/listesamarbejder skal vælge for at give en sammensætning af KKR, der 
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svarer til stemmefordelingen ved valget af kommunalbestyrelserne i kom-

munerne i den pågældende region.   

 

– Den 16. december 2021: KL har foretaget beregning af det antal med-

lemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-

er/listesamarbejder af deres midte skal vælge til KKR. KL orienterer via 

kommunerne de nyvalgte kommunalbestyrelser om hvor mange medlem-

mer (med personlige stedfortrædere), der skal vælges til hvert enkelt KKR 

– Den 7. januar 2022: Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR 

skal være afsluttet, og navnene på de valgte medlemmer og personlige 

stedfortrædere skal være meddelt til KL 

– Den 10. januar 2022: KL indkalder til de konstituerende møder i KKR 

– Den 17. - 25. januar 2022: Afholdelse af konstituerende møder i KKR 

– KKR Sjælland mandag den 17. januar 2022 

– KKR Midtjylland onsdag den 19. januar 2022 

– KKR Nordjylland fredag den 21. januar 2022 

– KKR Syddanmark mandag den 24. januar 2022 

– KKR Hovedstaden den 25. januar 2022. 

 

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR, og 

KKR udpeger politiske repræsentanter til regionale fora.  

 

Valget til KKR-formandskaberne sker i følge KL’s love § 15, stk. 3 således: 

”Valget foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene i KL’s 

medlemskommuner ved kommunalvalget (…). Ved valget kan der indgås 

valgforbund (…)”. Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat se-

nest tre hverdage før det konstituerende møde. Det følger af forretningsor-

denen for KKR 2022-2026.  

 

Valget af KKR’s formand og næstformand foregår således ikke som en af-

stemning blandt KKR-medlemmerne, men sker på baggrund af de enkelte 

partiers/listesamarbejders stemmetal ved kommunalvalget. Der kan indgås 

valgforbund mellem de partier/listesamarbejder, der er repræsenteret i det 

pågældende KKR. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde i KKR Syddanmark 

SAG-2021-04345 bel 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde, som er det konstituerende møde 

i det nye KKR Syddanmark den 24. januar 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det næste møde i KKR Syddanmark er det konstituerende møde i det nye 

KKR, der sammensættes på baggrund af resultatet af kommunalvalget den 

16. november 2021. Punkt 5.2 beskriver nærmere proces og tidsplan for 

valg og konstituering af det nye KKR. 

 

Det konstituerende møde afholdes den 24. januar 2022 kl. 10.30-12.00 (med 

mulighed for politiske formøder forud for mødet).  

 

Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende punkter: 

– Valg af KKR's formand og næstformand 

– Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale politiske fora 

– Fastlæggelse af mødeplan for valgperioden 2022-2026. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2021-04345 suha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


