
Nyt fra KKR Syddanmark

RESUMÉ
Der gives en orientering om nyt fra KKR Syddanmark.

INDSTILLING

KKR Syddanmark indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Partnerskabsaftale mellem UC SYD, UCL og KKR

KKR Syddanmark har tilsluttet sig en partnerskabsaftale mellem UC SYD, UCL og KKR. Aftalen lø-
ber i en treårig periode fra den 1. januar 2023 til og med december 2025.

Baggrund
Den demografiske udvikling og de store rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne fordrer, at 
kommunerne og professionshøjskolerne samarbejder om at finde fælles løsninger, så der også i 
fremtiden er dygtige velfærdsmedarbejdere til at løfte de bærende velfærdsopgaver. 

KKR Syddanmark har i sit politiske arbejdsgrundlag fokus på, at der lokalt og regionalt findes rele-
vante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan sikre vækst og udvikling, ligesom der 
er fokus på at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne blandt andet igennem partner-
skabsaftaler. 

Med denne partnerskabsaftale fastsættes et forum for løbende strategisk dialog mellem de to pro-
fessionshøjskoler i Syddanmark, KKR Syddanmark, borgmestre og kommunaldirektører. Dialogen 
skal skabe rammer for et strategisk samarbejde om fælles mål på uddannelsesområdet, og samti-
dig bidrage til bedre videndeling og erfaringen mellem kommunerne og professionshøjskolerne. 

Partnerskabsaftalen modarbejder ikke eksisterende eller fremtidige bilaterale aftaler mellem kom-
muner og professionshøjskoler men skal ses som et supplement for at styrke de fælles indsatsom-
råder og bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i regionen.

Konkret indeholder aftalen tre primære mål og en række yderligere fokuspunkter. De tre primære 
mål sigter mod at:

 Øge søgning og rekruttering til uddannelserne og kommunernes jobområder
 Styrke fastholdelse af studerende i uddannelserne og i professionerne
 Sikre god overgang til job og karriere

Dertil fokuseres der også på, at:
 Sikre veluddannet og kvalificeret arbejdskraft i fællesskab - særligt på de uddannelsesud-

bud, hvor kommunerne er meduddanner



 Styrke kvalitetsudviklingen af uddannelsesforløb gennem samarbejde om relevante udbud 
og attraktive studiejob samt praktikpladser

 Sikre efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher den aktuelle kompetencebehov i 
kommunernes jobområder 

 Understøtte gensidig videns omsætning mellem professionshøjskolerne og kommunerne
 Samarbejde om indsatser omkring den grønne omstilling og indtænke bæredygtighed samt 

innovative klimaløsninger i uddannelserne og studiemiljøet

BILAG
 Partnerskabsaftale UC Syd UCL og KKR Syddanmark
 Data til partnerskabsaftalen


