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Årsrapport 2016
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat understøtter Sundhedsstrategisk
Forums arbejde, herunder formulering af fælleskommunale holdninger på
sundhedsområdet og fælleskommunale interesser i det tværsektorielle
sundhedssamarbejde
En grundlæggende opgave for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er at
sikre kommunikation og vidensdeling mellem kommunerne. På den baggrund arbejder Sekretariatet med at understøtte medlemskommunernes
interessevaretagelse og indflydelse.
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har i 2016 udarbejdet 150 sagsfremstillinger. Her ud over kommer et mindre antal skrivelser og notater vedrørende tværkommunale og tværsektorielle sager. Sagsfremstillingerne er
indeholdt i ca. 30 dagsordener, som Sekretariatet alene eller i samarbejde
med andre har udarbejdet. Sekretariatet har deltaget i mere end 200 større og mindre møder i løbet af 2016.
Sekretariatet har løbende kontakt ud til medarbejdere – direktører, fagchefer, stabs- og fagmedarbejdere - hos de 22 medlemskommuner. Endvidere
udvikles og vedligeholdes et bredt samarbejdsnetværk til afdelinger og
medarbejdere i Regionen og øvrige samarbejdspartnere (eksempelvis KL,
Fælleskommunalt Socialsekretariat og de fælleskommunale sundhedssekretariater i andre dele af Danmark). Sekretariatets to medarbejdere har i den
forbindelse i 2016 afsendt ca. 6000 mails og talt i telefon i ca. 400 timer.

FÆLLESKOMMUNALT
SUNDHEDSSEKRETARIAT

Sundhedsstrategisk Forum
Det er Sekretariatets hovedopgave at betjene Sundhedsstrategisk Forum og
hermed de 22 medlemskommuner. Hver kommune er repræsenteret i Forummet ved øverst ansvarlige for sundhedsområdet i den pågældende
kommune. Der afholdes 5 årlige møder. Forummet har besluttet at fungere
med et formandskab til at forestå den løbende ledelse og drivkræft. Formandskabet er valgt for fire år af gangen og består af 5 kommuner. Siden
2014 har Formandskabet bestået af direktørerne fra Aabenraa (formand),
Esbjerg, Vejen, Odense og Middelfart kommuner. Formandskabet sekretariatsbetjenes ligeledes af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Der afholdes 5-7 årlige møder i Formandskabet.

Det Administrative Kontaktforum
Det Administrative Kontaktforum er det øverste tværsektorielle embedsmandsorgan og består af repræsentanter fra Region Syddanmark og de 22
syddanske kommuner samt repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark. Sundhedsstrategisk Forum har besluttet, at de
kommunerne repræsenteres i Det Administrative Kontaktforum ved Formandskabskommunerne. Mødeforberedelse og beslutninger i Det administrative Kontaktforum er derfor et naturligt omdrejningspunkt for mange af
Sekretariatets opgaver. Det Administrative Kontaktforum afholder årligt 5
møder.

Sundhedskoordinationsudvalget
Sekretariatet assisterer det syddanske KKR-sekretariat med at betjene de 5
kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark.
Sundhedskoordinationsudvalget er det politiske tværsektorielle udvalg på
sundhedsområdet og står dermed over Det Administrative kontaktforum.
Udvalget består af kommunale og regionale politikere (3 medlemmer) samt
repræsentanter for alment praktiserende læger (2 medlemmer). De fem
kommunale medlemmer er udpeget gennem KKR Syddanmark og kommer i
valgperioden fra Esbjerg (kommunal medformand), Middelfart, Nyborg,
Odense og Aabenraa.
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Praksisplanudvalget
Sekretariatet deltager i møderne i Praksisplanudvalget. Udvalget består af
kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for almen praksis.
Praksisplanudvalgets opgave er at udmønte de dele af sundhedsaftalen,
som vedrører almen praksis. Udvalget er nedsat på baggrund af lovgivning.
Der er i årets løb blevet indgået en rammeaftale for fasttilknyttede plejehjemslæger. Endvidere har der været ført intensive forhandlinger her over
sommeren 2016, som dog ikke har fundet en løsning i en aftale. Yderligere
forhandlinger afventer overenskomstforhandlingerne med almen praksis,
som foregår i 2017.

Samarbejdsudvalget for fysioterapi
Sekretariatet betjener de 2 kommunale medlemmer af Samarbejdsudvalget
for fysioterapi. Udvalget består her ud over af 2 regionale politiske medlemmer og 4 repræsentanter for de privatpraktiserende fysioterapeuter i
Syddanmark. Udvalget er en del af det paritetiske system, som er de sundhedsområder, hvor der er indgået overenskomster (privatretlig aftaler)
mellem det offentlige og de privatpraktiserende sundhedsfaggrupper. De
kommunale medlemmer sidder således sammen med de regionale medlemmer over for fysioterapeuterne. Der er kommunalt udpegede medlemmer af udvalget, da kommunerne efter kommunalreformen i 2007 finansierer den vederlagsfri fysioterapi og den vederlagsfri ridefysioterapi.

SAGER MED SÆRLIGT FOKUS I 2016
Understøttet arbejdet med udviklingen af forslag til KKR Syddanmarks
Sundhedspolitiske Visioner.
Det fælleskommunale Sundhedssekretariat har understøttet arbejdet med
at udvikle forslag til sundhedspolitiske visioner for KKR Syddanmark.
Bistået i planlægningen og afviklingen af Sundhedskoordinationsudvalgets
politiske midtvejsmøder på Sundhedsaftalen.
Sekretariatet har hjulpet med planlægning og afviklingen af de politiske
midtvejsmøder, som Sundhedskoordinationsudvalget holdt med politikere
og embedsmand fra Region Syddanmark og de syddanske kommuner. Middelfart, Svendborg, Kolding og Aabenraa kommuner lagde lokaler til.
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Deltaget i sekretariatsbetjeningen af Sammen om Velfærd
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har i årets løb – sammen med Fælleskommunalt Socialsekretariat, Sekretariatet for KKR Syddanmark og HRafdelingen i Region Syddanmark deltaget i sekretariatsbetjeningen af det
fælles kompetenceudviklingsprojekt Sammen om Velfærd www.sammenomvelfaerd.nu . Sammen om velfærd er et partnerskab mellem Regionen, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark
med fokus på fælles kompetenceudvikling af nuværende og kommende
medarbejdere på tværs af sektorerne. Projektet er det første af sin slags i
Danmark.
Etableret en ny udgave en hjemmesiden for Sundhedsstrategisk Forum og
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Sekretariatet har i løbet af 2016 arbejdet med en ny udgave af hjemmesiden for Sundhedsstrategisk Forum og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat. Det er visionen med hjemmesiden, at den skal indgå i kommunikationen med medarbejderne i medlemskommunerne og understøtte kommunikationen omkring, at det nære sundhedsvæsen i stigende grad er et kommunalt driftsområde. Offentligheden, politikere, samarbejdspartnere og
kommunernes medarbejdere skal kunne se den betydning, som sundhedsområdet har i den enkelte kommune.

ØKONOMI
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er oprettet på baggrund af beslutning i KKR Syddanmark i juni 2008. Sekretariatet påbegyndte sit virke 1.
marts 2009. Sekretariatet er bemandet af to medarbejdere og er for nuværende – sammen med Fælleskommunalt Socialsekretariat og Sekretariatet
for KKR Syddanmark – placeret på Vejen Rådhus hos borgmester Egon
Fræhr, formand for KKR Syddanmark.
Sekretariatet har i 2016 været bemandet af Jesper Madsen-Østerbye og
Christina Ryborg.
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat finansieres af kommunerne ud fra
en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal (opgjort 1. januar i budgetåret).
Betalingen udgjorde i 2016 ca. 1,21 kr. pr. borger. Budgettet for 2016 var på
ca. 1,46 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på ca. 1,325 mio. kr., hvorved

der var et mindreforbrug på ca. 135.000 kr. Det overskydende beløb er blevet overført til 2017.

Side 5 af 5

