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1. Mødekalender 2014 (Haderslev)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsfremstilling
Haderslev Kommune har i samarbejde med sekretariaterne i Åbenrå, Tønder og
Sønderborg Kommuner udarbejdet udkast til kalender 2014 for kommunaldirektørmøder
og koordinationsudvalgsmøder.
Indstilling
Haderslev Kommune indstiller,

at mødekalender 2014 godkendes.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Anbefales.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Godkendt med den tilføjelse, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært
Koordinationsudvalgsmøde primo/medio januar 2014.
Bilag:
1 Udkast til mødekalender 2014 (382190/13)

2. Danmarksmesterskab i håndværk - DM i Skills (Aabenraa)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsfremstilling
Compass Fairs ApS (CF) har skrevet til borgmester Tove Larsen for at høre, om de fire
sønderjyske kommuner vil være medværter til danmarksmesterskabet i håndværk (Dm i
Skills). Hovedarrangøren er SkillsDenmark (Erhvervsskolerne).
Som organisation arbejder SkillsDenmark for at højne de danske erhvervsuddannelsers
image og status ved at fokuserer på det gode håndværk og den faglige ekspertise og
stolthed blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Missionen er at sikre, at Danmark
har en dygtig erhvervsfaglig arbejdsstyrke, der styrker Danmark i den globale økonomi.
Udover det årlige DM i Skills sender SkillsDenmark desuden mange unge deltagere til
WorldSkills og EuroSkills.
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Formålet med danmarksmesterskabet er at styrke det gode håndværk og øge interessen
for erhvervsuddannelserne. Desuden er formålet at styrke samarbejdet mellem
erhvervsuddannelser og erhvervsliv. DM i Skills er et unikt udstillings- og
eksponeringsvindue, idet alle konkurrencefag, uddannelser, fagforeninger,
brancheorganisationer og større og mindre virksomheder vil være til stede under DM
med konkurrence, demonstrations- og vejledningsstande.
At trække danmarksmesterskabet til Sønderjylland vil give området en mulighed for at
gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og udbrede kendskabet til de mange
forskellige fag. Sammen med reformen af erhvervsskolerne, hvor bl.a. adgangskravene
skærpes, kan fokus på det gode håndværk være med til at øge prestigen af
erhvervsuddannelserne. Det er netop indenfor erhvervsuddannelserne, at Sønderjylland
står stærk. DM i Skills kan være med til at forstærke Sønderjyllands profil.
Det forventes, at der kommer ca. 260 konkurrerende deltagere i ca. 35 forskellige fag.
Antallet af besøgende har været stigende gennem de senere år. I 2011 (Odense), 2012
(Odense) og 2013 (Århus) var der hhv. 11.000, 22.000 og 30.000 besøgende.
I 2014 afvikles det I Aalborg og i 2015 i København. SkillsDenmark har oplyst, at aftalen
om afvikling for 2016 stort set er på plads med Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen og
Middelfart, med afvikling i Fredericia Messecenter. I det omfang de sønderjyske
kommuner skal tilkendegive en interesse for at blive vært for arrangementet, vil det
derfor være relevant at satse på 2017.
Økonomiske forhold
Arrangementet størrelse gør, at det er nødvendigt med kommunal medfinansiering.
Værternes andel i Skills består i at stille faciliteter til rådighed, der forventes her at
skulle bruges ca. 15.000 m2 lokaler/telte.
Derudover skal forventes en kommunal projektmedarbejder,
kommunikationsmedarbejder mv. svarende til samlet ca. 1 årsværk.
CF foreslår sig selv som projektleder og teknisk arrangør af mesterskabet. CF er
Skandinaviens største messearrangør og ejer messecenteret i Rødekro. CF har lavet et
budgetoverslag se vedhæftet.
Det vil være muligt, at søge sponsorater, fonde mv. til at finansiere en del af udgiften.
Det kan oplyses, at Aarhus, der afholdt mesterskabet i 2013, har fået 4,5 mio. kr. fra
sponsor- og fondsmidler.
Det kan yderligere oplyses, at DM i Skills i 2015 i København, finansieres med 3 mio. kr.
fra kommunen og 4,2 mio. kr. fra regionen.
SkillsDenmark oplyser, at de værtsbyer hvor der er brug for telte, har en større udgift,
da arrangementet er i januar måned og teltene skal opvarmes.
Indstilling
Aabenraa Kommune indstiller,
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at det besluttes om de fire sønderjyske kommuner ønsker at ansøge om at være
værter for DM i Skills.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Oversendes til behandling i Koordinationsudvalget som led i behandlingen af budget
2015–2018.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Der var i Koordinationsudvalget en positiv indstilling i forhold til indsatsen med at få flere
unge til at tage en håndværksmæssig uddannelse.
Aabenraa Kommune foretager en yderligere kvalificering af sagen med henblik på
fornyet behandling i Koordinationsudvalget.
Bilag:
1 Oplæg og budgetoverslag fra Compass Fairs ApS (381963/13)

3. Orientering om Destinationsudvikling Sønderjylland
(Sønderborg)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsfremstilling
Med støtte fra Syddansk Vækstforum blev Projekt “Destinationsudvikling Sønderjylland”
skudt i gang pr. 1. november 2012. Projektet er et samarbejdsinitiativ mellem de fire
Sønderjyske kommuner: Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.
Projektet har til formål at arbejde for at etablere en Sønderjysk Destination Management
Organization (DMO), der har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen.
Projektet er nu så langt i processen, at der kan aflægges en status for projektets første
år og en køreplan for processen frem mod dannelse af en DMO i Sønderjylland.
Projektleder Tanja Have og turistchef Karsten Justesen fra Sønderborg deltager på
mødet og giver en orientering om status og tidsplan for det videre forløb med politisk
stillingtagen til dannelse af en fælles sønderjysk DMO.
Indstilling
Sønderborg Kommune indstiller,

4

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, mandag den 9. december 2013

·

at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Oversendes til orientering i Koordinationsudvalget.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Kommunaldirektørerne udarbejder et forslag, som kan danne grundlag for en beslutning.
Der sigtes imod, at der træffes beslutning inden sommerferien 2014.
Bilag:
1 Præsentation DUSJ Organisering økonomi tidsplan.pptx (386653/13)

4. Fælles sønderjysk parkeringskontrol (Sønderborg)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsindhold
Sag fortsat fra Koordinationsudvalgsmødet den 18. september 2013.
Sagsfremstilling
I Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der på mødet den 12. juni 2013
fra politiets side orienteret om, at fokus i politiet i høj grad er og skal være rettet mod
politiets kerneopgaver. Parkeringskontrol hører ikke til kerneopgaverne og Syd- og
Sønderjyllands Politi vil derfor ikke længere ansætte civile parkeringskontrollører.
Parkering til ulempe vil selvfølgelig blive håndteret af politipersonale i samme omfang
som hidtil. Efter færdselsloven kan parkeringskontrolopgaven løses af kommunen eller
kommuner i fællesskab, og udgifter til parkeringskontrollører kan dækkes af indtægter
fra parkeringsafgifter.
På Koordinationsudvalgsmødet den 18. september drøftede udvalget sagen og det blev
besluttet, at Sønderborg Kommune skulle komme med et oplæg til et fælles
driftsfællesskab for parkeringskontrol i de sønderjyske kommuner.
Sønderborg Kommune har siden 1998 haft sin egen kommunale parkeringskontrol, hvor
der er ansat ½ administrativ medarbejder og 2 fuldtidskontrollanter på gaden.
Ordningen har økonomisk set løbet rundt, således at det ikke har belastet det
kommunale budget som en udgift.
Sønderborg Kommune kan tilbyde en udvidelse af parkeringskontrollen i Sønderborg til
at dække hele Sønderjylland. Al personale bliver således ansat i Sønderborg Kommune.
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Det foreslås, at administrationen i Sønderborg udvides til 1 fuldtidsmedarbejder og 7
fuldtids parkeringsvagter på gaden. Fordelingen af parkeringsvagter sker efter det antal
parkeringspladser som den enkelte kommune råder over.
Hver af de 4 kommuner stiller et centralt beliggende satellitkontor til rådighed for
parkeringskontrollen, samt et køretøj, som kan benyttes i forbindelse med kontrollen.
Det forudsættes, at den enkelte kommune forud afholder udgifter til etablering af
satellitkontor incl. de IT-systemer, der skal bruges til udførelse af kontrollen, opkobling
til Sønderborg Kommunes server, uddannelse og iklædning af vagter, samt giver en
underskudsgaranti.
Udgiften til udstyr pr. kontor er første år 51.155 kr. Herefter 6.250 kr. årligt.
Hertil kommer det første år 20.000 kr. pr. parkeringsvagt til uddannelse, udstyr og
beklædning.
Såfremt parkeringskontrollen giver overskud fordeles det procentvis efter det antal
afgifter, der er pålagt i hver kommune. Overskuddet kan bruges til betaling af
ovenstående udgifter og overskud herudover skal føres tilbage til bilisterne i form af
vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet. I tilfælde af underskud dækkes
dette af kommunerne efter det antal vagter, der er fordelt til hver kommune.
I henhold til færdselslovens §122 a skal kommunerne søge Justitsministeriet om
overdragelse af parkeringskontrollen fra Rigspolitiet. Når den enkelte kommune har
indgået aftale med Justitsministeriet og oprettet satellitkontoret med det nødvendige
udstyr kan parkeringskontrollen sættes i gang. I den første periode vil Sønderborgs
vagter tage med de nye vagter på gaden, og give dem en grundlæggende oplæring
omkring pålæggelse af p-afgifter og brug af de forskellige forseelsespunkter, så de kan
klare sig indtil der udbydes et kursus for nye vagter. Sønderborg Kommune kan
endvidere koordinere fælles ansøgning til Justitsministeriet.
Ovenstående model har været sendt til høring i hver kommunes forvaltning og der har
ikke været indsigelser.
Der er vedlagt et bilag med nærmere beskrivelse af regler, økonomi og proces for en
fælles sønderjysk parkeringskontrol.
Indstilling
Sønderborg Kommune indstiller,
·

at sagen sendes til politisk beslutning i de 4 sønderjyske kommuner med henblik på
dannelse af en fælleskommunal sønderjysk parkeringskontrol som beskrevet.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
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Anbefales med henblik på at koordinere den fremadrettede politiske behandling.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Godkendt. Sønderborg Kommune koordinerer.
Bilag:
1 Bilag til pkt. fra Sønderborg (382094/13)

5. Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber
(Sønderborg)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsfremstilling
Forligsparterne bag Sønderborg Kommunes budget 2014 ønsker undersøgt hvorvidt de
kommunale resurser kan udnyttes bedre ved at indgå i sønderjyske kommunale
driftsfællesskaber.
Sønderborg Kommune ønsker derfor drøftet om der er områder hvor kommunerne med
fordel kan danne driftsfællesskaber med henblik på en mere rationel drift. Eller om der
er specialiserede fagområder med én eller få ansatte, som med fordel kan drives
sammen, så området bliver mindre sårbart overfor medarbejdere, der flytter til andet
job.
På ejendomsskatteområdet har Sønderborg indgået et samarbejde med Haderslev
Kommune om fælles varetagelse af opgaver, da de to kommuner ellers ville risikere at
skulle ”stjæle” medarbejdere fra hinanden for at få den specialiserede opgave løst.

·
·
·
·

Andre opgaver, der tidligere har været i spil er:
Fælles hjælpemiddeldepot
Fælles IT
Dannelse af DMO på turismeområdet
ICS i Aabenraa
På baggrund af ovenstående foreslår Sønderborg Kommune, at der igangsættes en
fælles analyse i de fire kommuner, som identificerer de områder, hvor der med fordel
kan dannes driftsfællesskaber.
Det foreslås endvidere, at der blandt de 4 kommuner afsættes en fælles budgetramme
på 750.000 kr. til eksterne konsulenter til analysen, og at beløbets finansiering fordeles
efter kommunernes indbyggertal.
Indstilling
Sønderborg Kommune indstiller,
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·
·

at der igangsættes en analyse af hvorvidt de kommunale resurser kan udnyttes bedre
ved at indgå i kommunale sønderjyske driftsfællesskaber
at der afsættes en fælles budgetramme på 750.000 kr. til eksterne konsulenter.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Der udarbejdes et kommissorium til behandling på koordinationsudvalgsmødet den 5.
marts 2014.
Økonomicheferne i de 4 kommuner udgør arbejdsgruppen omkring udarbejdelsen af
kommissorium.
Økonomichef i Sønderborg Kommune, Bjarke Eriksen, tager initiativet til den første
kontakt cheferne imellem.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Godkendt.

6. Gode råd til det kommende Koordinationsudvalg (Sønderborg)
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Sagsfremstilling
Dette er Koordinationsudvalgets sidste møde i denne valgperiode og efter nytår startes
et nyt Koordinationsudvalg op. For at give det nye udvalg en god start foreslås det, at
udvalget drøfter hvad der har været godt og hvad der har været knap så godt i den
forløbne periode, samt kommer med tre gode råd til det nye udvalg.
Indstilling
Sønderborg Kommune indstiller,
·

at Koordinationsudvalget drøfter hvilke tre gode råd udvalget kan give videre til det
nye Koordinationsudvalg.
Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Oversendes til behandling i Koordinationsudvalget.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
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Der udarbejdes efter hvert Koordinationsudvalgsmøde en kort opsamling omkring, hvad
der blev besluttet på Koordinationsudvalgets møde. Opsamlingen skal være en helt kort
(max én A4 side) med beskrivelse af sag og beslutning. Skriftet fremstilles med henblik
på at synliggøre det arbejde, der foregår i Koordinationsudvalget i forhold til de 4
kommuners byråd og pressen.

7. Sagsbehandlingstider ved Ankestyrelsen (Haderslev)
Lars Bang / 13/43929

Åben sag

Sagsindhold
I denne sag skal der tages stilling til, om kommunerne skal lave en fælles henvendelse
til Ankestyrelsen, på baggrund af forøget sagsbehandlingstid i klagesager.
Sagsfremstilling
I juli blev Det Social Nævn og Beskæftigelsesankenævnet nedlagt og alle sagerne blev
samlet hos Ankestyrelsen. Omlægningen af ankestrukturen betyder, at der nu er ekstra
lang ventetid for de mennesker, der har klaget over offentlige myndigheders
beslutninger.
Ankestyrelsen betragter perioden frem til 2016 som en overgangsperiode, hvor man i
værste fald kan opleve ventetider på op til 11 måneder. Det er dog styrelsens
målsætning, at den normale behandlingstid er mellem 4 og 5 måneder.
De nedlagte nævn havde 16.500 uafsluttede sager, og disse sager er blevet videregivet
til Ankestyrelsen. Det har betydet en stor arbejdsbyrde for styrelsen, som har sendt
breve ud til 16.500 mennesker og forberedt dem på sagsbehandlingstider på mellem 5
og 11 måneder.
I Haderslev Kommune oplever vi en væsentlig forlænget sagsbehandlingstid – nogle
sager har verseret i over et år, og sagsbehandlerne rykker jævnligt (forgæves) for svar.
Sagerne kommer ikke som tidligere ind i et flow. Indtil videre har vi kun modtaget få
afgørelser fra Ankestyrelsen.
Haderslev Kommune foreslår derfor, at vi skriver et fælles brev til Ankestyrelsen, hvori
de afledte konsekvenser for kommunerne af Ankestyrelsens længere sagsbehandlingstid
tydeliggøres, idet situationen med væsentligt forlængede sagsbehandlingstider giver
ekstra arbejde til sagsbehandlerne i kommunen.
Indstilling
Haderslev Kommune indstiller,

at der skrives et fælles brev til Ankestyrelsen.
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Beslutning i Møde mellem kommunaldirektørerne i Sønderjylland den 25.
november 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Anbefales.
Der rettes henvendelse til Ankestyrelsen med en invitation til et dialogmøde.
Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Godkendt. Haderslev Kommune koordinerer.

8. Eventuelt
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
-

9. Næste møde
Marianne Nicolajsen / 13/43757

Åben sag

Beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 9. december 2013
Afbud/fraværende: Ingen
Næste ordinære møde i Koordinationsudvalget finder sted i Sønderborg Kommune den 5.
marts 2014.
Kommunaldirektørmødet finder sted i Sønderborg Kommune den 5. februar 2014.
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Mødekalender 2014 (Haderslev)
1.
Udkast til mødekalender 2014 (382190/13)

2.

Danmarksmesterskab i håndværk - DM i Skills (Aabenraa)
1.
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