
Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

RESUMÉ
I november 2021 indgik de fire SOSU-skoler sammen med de 22 kommuner i KKR Syddanmark en 
samarbejdsaftale, der lægger op til et styrket samarbejde på regionalt niveau. Samarbejdet skal både 
gavne den enkelte kommune og skole – men også kommuner og skoler som fællesskab. 

I forlængelse af samarbejdsaftalen foreslår Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU - sammen med de 
fire syddanske SOSU-skoler - at samarbejdet styrkes yderligere ved at etablere et innovationspartner-
skab med repræsentanter fra kommuner og skoler. Innovationspartnerskabet har til formål at idéudvikle 
og igangsætte fælles løsninger på temaer/udfordringer, som kommuner og skoler i fællesskab er opta-
gede af, og som relaterer sig til fremtidens kompetencer for social- og sundhedspersonale.

INDSTILLING
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter forslaget fra Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU om innovationspartnerskab
 Godkender forslaget til innovationspartnerskab

SAGSFREMSTILLING
Udviklingen indenfor sundheds-, social- og ældreområdet stiller nye krav til både kommuner og SOSU-
skoler.

For at lykkes med at rekruttere til SOSU-faget og for at sikre, at medarbejderne også i fremtiden har de 
nødvendige kompetencer, kræver det et styrket samarbejde om SOSU-uddannelserne. Derfor indgik de 
fire SOSU-skoler sammen med de 22 kommuner i KKR Syddanmark en samarbejdsaftale i november 
2021. Samarbejdsaftalen lægger op til et styrket samarbejde på regionalt niveau, der både gavner den 
enkelte kommune og skole – men også kommuner og skoler som fællesskab.

I forlængelse af samarbejdsaftalen foreslår Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU - sammen med de 
fire syddanske SOSU-skoler - at samarbejdet styrkes yderligere ved at etablere et innovationspartner-
skab med repræsentanter fra kommuner og skoler, der har til formål at idéudvikle og igangsætte fælles 
løsninger på temaer/udfordringer, som kommuner og skoler i fællesskab er optagede af og som relate-
rer sig til fremtidens kompetencer for social- og sundhedspersonale.

Konkret foreslås det, at kommuner og skoler i et innovationspartnerskab indledningsvist sætter et fælles 
strategisk fokus på:

 Digitale løsninger og velfærdsteknologi
 Fremtidens kompetencer på sundheds- og ældreområdet

Som det ses i bilaget, foreslås det, at Samarbejdsudvalget for SOSU og PAU, sammen med de fire 
direktører fra SOSU-skolerne, gøres til styregruppe for partnerskabet, og at partnerskabet i det daglige 
faciliteres af KKR-sekretariatet og ankerkommunen, Esbjerg Kommune. Dvs. styregruppen vil bestå af:

 Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune (SOSU Esbjergs områ-
de)

 Annette Lund, Senior-, sundheds- og fritidsdirektør i Kolding Kommune (SOSU FVH's område)
 Louise Thule, Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune (SOSU Syds område)
 Torben Birk Rosbach, Børnechef i Nyborg Kommune (SOSU Fyn's område)



 Direktørerne for de fire SOSU-skoler

Styregruppen kan udvides med fx yderligere en deltager mere fra hver kommuneklynge, såfremt flere 
kommuner ønsker at indgå i innovationspartnerskabet.

Forslaget er også sat på dagsordenen på Socialdirektørforum den 20. januar. Eventuelle kommentarer 
fra Socialdirektørforum overleveres mundtligt til Sundhedsdirektørkredsen på mødet den 25. januar.


