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DAGSORDEN 
 
Møde i KOSU den 13. september 2021 
 

Tid & Sted:  13. september 2021 

Kl. 10.00- 11.45  

  Fysisk møde: Viborg Rådhus, lokale M1,4 

 

Mødedeltagere: Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune (formand)   

Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune (næstformand)   

Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune (næstformand) 

Mette Andreassen, direktør, Viborg Kommune 

Lone Becker Kjærgaard, direktør, Holstebro Kommune   

Hosea Dutschke, direktør, Aarhus Kommune 

Ulrik Johansen, direktør Favrskov Kommune 

  Jonna Holm Pedersen, KKR-konsulent, KKR Midtjylland 

Maria Eeg Smidt, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat  

Linda Bonde Kirkegaard, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat 

 

Dagsorden: 

 

1. Opfølgning på temadrøftelse om tværkommunal samarbejdsstruktur .................................................. 2 

2. Opfølgning på kommunernes ønsker og input til overenskomstforhandlingerne om vederlagsfri 

 fysioterapi og ridefysioterapi .................................................................................................................. 3 

3. Møde i Sundhedsstyregruppen 13. september 2021 ............................................................................ 4 

4. Gensidig orientering ............................................................................................................................... 4 

5. Eventuelt ................................................................................................................................................ 4 
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Dagsorden 
 

1. Opfølgning på temadrøftelse om tværkommunal samarbejdsstruktur 

 

Indstilling:  

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU samler op på temadrøftelsen om tværkommunal samarbejdsstruktur vedr. sundhed, social og 

psykiatri den 1. september 2021 

• At KOSU beslutter Chefforums fremtidige form og rolle i den nye samarbejdsstruktur 

 

Sagsfremstilling:  

Forslag til en ny organisering af samarbejdsstrukturen på tværs af DKS og DASSOS blev drøftet og 

kvalificeret på den fælles temadag den 1. september 2021. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til 

ny tværkommunal samarbejdsstruktur, som efter dagens KOSU møde opdateres ift. Chefforums fremtidige 

rolle og rundsendes til DKS og DASSOS. Herefter videresendes forslaget til KD-Net, der skal forholde sig til 

samarbejdsstrukturen i den kommende valgperiode. 

 

Afklaring af samarbejdsstruktur på det praktisk/operationelle plan  

Et væsentligt element i evalueringen af samarbejdsstrukturen er fokus på at sikre strategiske drøftelser i 

DKS/KOSU. Men hvordan sikrer vi afstemning på operationelt niveau? 

  

På det praktisk/operationelle niveau spiller klyngesamarbejdet en central rolle. Desuden har vi i den 

nuværende samarbejdsstruktur et Chefforum for sundheds- og ældrechefer, som har følgende opdrag: 

• At give fagligt input og rådgivning til drøftelserne i KOSU og DKS 

• At drøfte konkrete faglige udfordringer på sundhedsområdet i kommunerne og i samarbejdet med 

hospitalerne og alm. praksis  

• At arbejde med temaer indenfor det nære sundhedsvæsen f.eks. kvalitetsområdet  

• At medvirke til vidensspredning af god praksis på tværs af kommunerne  

• At medlemmer af forummet indgår i konkrete arbejdsopgaver i det tværkommunale og -sektorielle 

sundhedssamarbejde i regi af bl.a. sundhedsaftalen på ad hoc basis. 

 

Chefforum anbefaler, at dette forum fortsættes i en ny valgperiode og får til opgave at give fagligt input og 

rådgivning forud for strategiske drøftelser i DKS/KOSU.  

 

KOSU drøfter derfor, hvordan vi sikrer tværkommunal afstemning på operationelt niveau og beslutter om, der 

fortsat skal være et tværkommunalt Chefforum for sundheds- og ældrechefer. Og i givet fald hvad 

formålet/opdraget skal være? 

 

Bilag:  

Bilag 1: Forslag til KD-net fra DASSOS og DKS om samarbejdsstruktur i ny valgperiode (LUKKET) 
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2. Opfølgning på kommunernes ønsker og input til overenskomstforhandlingerne om 

vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi  
 
 
Indstilling: 
Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU tager til efterretning, at vedlagte bemærkninger (lukket bilag) sendes til KL som input fra de 

midtjyske kommuner til overenskomstforhandlingerne om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi  
 
 
Sagsfremstilling 

I forbindelse med forberedelserne til fornyelse af overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi og rideterapi 

har KL bedt kommuner om ønsker og input til overenskomstforhandlingerne.  

 

Baggrund 

Den gældende overenskomst for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udløber i december 2021. En ny 

overenskomst forventes først at være klar til ikrafttrædelse ultimo 2022, hvorfor KL og Danske Regioner er i 

dialog med Danske Fysioterapeuter om en midlertidig forlængelse af økonomiprotokollatet. Parterne 

forventer at udveksle forhandlingsoplæg til overenskomstforhandlingerne i december 2021. Målet er at 

afslutte forhandlingerne inden udgangen af juni 2022.  

 

Målsætning for overenskomstforhandlingerne 

KL’s overordnede målsætning for forhandlingerne er, at overenskomsten med de praktiserende 

fysioterapeuter skal understøtte, at der leveres mest mulig sundhed for pengene og skabes et bæredygtigt 

sundhedsvæsen, der kan rumme fremtidens udfordringer. Det er desuden afgørende for KL, at den ny aftale 

for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi tager udgangspunkt i de nuværende vilkår, hvor økonomien 

baseres på en fast årlig økonomisk ramme uden mulighed for tillæg af hensyn til budgetsikkerhed.  

 

Input fra Chefforum og kommunerne til KL 

Chefforum har drøftet KL’s notat om input til forhandlingerne, der herefter blev sendt til de 19 kommuner 

med henblik på uddybende skriftlige input. 5 kommuner har indsendt bemærkninger. Bemærkningerne fra 

Chefforum og kommunerne er samlet i bilag 2, der viderebringes til KL som input til forhandlingerne.   

 

Bilag:  

• Bilag 2: Ønsker og input til KL til overenskomstforhandlingerne for vederlagsfri fysioterapi og 

ridefysioterapi (lukket bilag)  
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3. Møde i Sundhedsstyregruppen 13. september 2021 

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At KOSU udveksler eventuelle synspunkter forud for mødet i Sundhedsstyregruppen  

 

Sagsfremstilling: 

Der er møde i Sundhedsstyregruppen 13. september 2021.  

KOSU udveksler eventuelle synspunkter vedr. punkterne. 

 

Bilag:  

• Dagsorden til Sundhedsstyregruppemødet 13. september 2021  

 

 

4. Gensidig orientering  

 

Indstilling: 

Formandskabet for KOSU indstiller 

• At medlemmerne af KOSU orienterer hinanden, hvis man repræsenterer fællesskabet i diverse nationale 

og regionale grupper. 

 

 

5. Eventuelt  

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/sundhedsstyregruppen1/

