
Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundheds-
området

RESUMÉ
Sundhed er blevet skærpet på den politiske dagsorden med etableringen af sundhedsklyngerne, 
hvor kommunernes borgmestre/rådmænd er repræsenteret. Sundhedsklyngerne er et udtryk for, at 
man fra national side gerne vil styrke det lokale samarbejde, men også at det kræver særlig politisk 
opmærksomhed at håndtere de store udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor med flere kroni-
kere, ældre og psykisk sårbare og færre personaleressourcer til at tage hånd om disse voksende 
grupper.
I en tid, hvor der også varsles ændringer i den decentrale sundhedsstruktur gennem nedsættelsen 
af den nye regerings strukturkommission, er det særligt vigtigt, at den fælleskommunale organise-
ring styrkes. Derfor foreslår Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen at det fælleskommunale 
sundhedssekretariat opnormeres permanent fra to til tre årsværk med henblik på at styrke den fæl-
leskommunale understøttelse af sundhedsklyngerne og andre prioriterede fælleskommunale opga-
ver.

INDSTILLING
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Godkender forslaget fra Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen om at styrke den 
fælleskommunale indsats på sundhedsområdet ved at opnormere Fælleskommunalt Sund-
hedssekretariat fra to til tre årsværk

 Godkender at budgettet for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat pris- og lønfremskrives 
gældende fra 2023

 Videresender sagen til Kommunaldirektørkredsen (K22) til godkendelse

SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Sundhedsklyngerne betjenes på nuværende tidspunkt af lokale klyngesekretariater, som består af 
mellem to-fire kommunale konsulenter fra kommunerne i klyngen, én konsulent fra det somatiske 
sygehus i klyngen, en konsulent fra psykiatrisugehuset og en konsulent fra regionshuset. Det fæl-
leskommunale sundhedssekretariat er ikke repræsenteret i klyngesekretariaterne grundet mang-
lende personaleressourcer.
Det faktum at regionshuset, som repræsenterer hele Region Syddanmark, er en del af klyngese-
kretariaterne, men det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ikke er, skaber en asymmetri mel-
lem region og kommuner i forhold til vidensniveau, vidensdeling og mulighed for at koordinere mel-
lem det regionale og lokale niveau samt på tværs af de 22 kommuner.

Dertil kommer at der er et generelt behov for flere ressourcer til at vurdere økonomiske konsekven-
ser af samarbejdsaftaler og opgaveglidning fra almen praksis og sygehusene til kommunerne. Den 
funktion bør være placeret centralt i det Fælleskommunale sekretariat da der her er lige adgang for 
alle 22 kommuner.

Tre konsulenter i sekretariatet vil desuden skabe mulighed for en god balance mellem specialist- 
og generalistkompetencer, hvor der kan opnås en bred palet af kompetencer i sekretariatet, som 
kommunerne kan benytte sig af.



Udvidelse af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat til tre årsværk
En udvidelse af det Fælleskommunale Sundhedssekretariat fra to til tre årsværk vil bidrage med 
følgende:

 De fire klyngesekretariater understøttes med én konsulent fra det fælleskommunale sund-
hedssekretariat i hvert klyngesekretariat. 

 Flere ressourcer til almen praksis-området
 Flere specialistkompetencer som er ressourcekrævende for den enkelte kommune at vare-

tage
 Tovholderfunktion i forhold til økonomiske vurderinger af formelle samarbejdsaftaler såvel 

som den uformelle opgaveglidning, der sker fra region og almen praksis til kommunerne.

Opnormeringen fra to til tre faste konsulenter, vil betyde en øget kommunebetaling fra 1,48 kr. pr. 
borger til 2,05 kr. pr. borger. Den nuværende kommunebetaling er ikke hævet siden 2018. Det fo-
reslås også, at budgettet fremadrettet pris- og lønfremskrives.

I nedenstående skema fremgår den samlede betaling pr. år, hvis kommunebetalingen hæves, så 
der er mulighed for at ansætte tre årsværk fremfor de nuværende to årsværk.



Der regnes med 3 årsværk á 700.000 kr. Kommunebetalingen hæves kun med 669.734 kr., da der tidligere 
har været et overskud indregnet i lønrammen. Når budgettet fremadrettet pris- og lønfremskrives, vil det ikke 
være nødvendigt at regne med ekstra overskud. I lønrammen er der taget højde for eventuelle lønstigninger, 
efteruddannelse og tjenestekørsel.

Proces
Sundhedsdirektørkredsen drøfter og eventuelt godkender sagen, hvorefter forslaget sendes til god-
kendelse i Kommunaldirektørkredsen (K22) den 29. marts 2023. Derefter sendes forslaget til ende-
lig godkende i Kommunekontaktrådet (KKR) den 21. april 2023.


