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Fordeling af SOSU dimensionering 2021 og elever, der har gennemført GF2 hovedforløb for 
SSH og SSA det sidste år 
 

 SOSU- hjælpere SOSU-assistenter 
SOSU skole/ 
Kommune 

2020-2021 
dimensionering 

Færdige GF 2 
elever det 
sidste år 
(hovedforløb) 
 

2020-2021 
dimensionering 

Færdige GF2 
elever det 
sidste år 
(hovedforløb) 

SOSU FVH 66 43 (5) 126 54(4) 
Horsens 42 21 80 37 (2) 
Hedensted 24 22 (5) 46 17 (2) 
SOSU 
Herning ialt 158 147 304 111 
Herning 46 23 90 43 
Holstebro 31 37 60 16 
Lemvig 14 8 26 3 
Struer 14 13 25 5 
Ikast-Brande 22 19 43 27 
Ringkøbing-
Skjern 31 24 60 8 
Andet  23  9 
SOSU 
Randers 97 98 216 130 
Syddjurs 16 (24 i alt) 20 34 (50 i alt) 12 
Norddjurs 24 28 51 20 
Favrskov 11 (21 i alt) 7 20 (39 i alt) 16 
Randers 51 43 111 81 
SOSU 
Østjylland 254 218 490 294 
Silkeborg 45  87  
Samsø 2  7  
Skanderborg 26  50  
Aarhus 151  286  
Odder 12  25  
Favrskov* 8 (24 i alt)  16 (50 i alt)  
Syddjurs* 10 (21 i alt)  19 (39 i alt)  
SOSU 
Thisted- 
Skive-
Viborg 80 105 153 127 
Skive 29 46 55 67 
Viborg 51 59 98 60 



I alt  660 758 (5) 1289 827(4) 
 
 () – Tallene i parentes er elever, der har valgt at tage deres GF2 i Vejle, men som er bosat i Horsens eller Hedensted 
kommune. 

* SOSU Østjylland uddanner cirka en tredjedel af hovedforløbseleverne i Syddjurs Kommune. 
** SOSU Østjylland uddanner cirka halvdelen af hovedforløbseleverne i Favrskov Kommune. 
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NOTAT 

 

Tids- og procesplan for forberedelse valg og konstitu-
ering af KKR 2022-2026 

Aktiviteterne i forbindelse med forberedelse af den nye valgperiode samt 

valg og konstituering af KKR 2022-2026 kan samles i følgende hoved-

grupper: 

 

Orientering af KKR om den samlede tids- og procesplan  

– Orientering om den samlede proces- og aktivitetsplan på KKR-mø-

derne i 8. – 16. juni 2021.   

 

Opsamling på valgperioden 2018-2022 i KKR  

– På KKR-møderne i sommeren og efteråret 2021 er der mulighed for i 

hvert KKR at drøfte og opsamle erfaringer vedr. KKR’s virksomhed, 

møder, organisering, kontakt til kommunerne, kommunikation m.v.  

– Der gennemføres i maj 2021 en evaluering af valgperioden 2018-2022 

i hvert KKR. Resultatet forelægges på KKR-møderne i juni 2021. 

 

KKR i næste valgperiode  

– På mødet mellem KL’s og KKR’s formandskaber den 19. august 2021 

samles der op på evalueringen på tværs – samt drøfte evt. særlige 

strategiske indsatsområder for KKR og de væsentligste politiske sigte-

punkter, der skal være for samspillet mellem KL, KKR og kommunalbe-

styrelserne i den nye valgperiode. 

 

KKR’s udpegelser til regionale fora  

– På KKR-møderne i sommeren og efteråret 2021 drøftes lister og princip-

per for KKR’s udpegelser for valgperioden 2022-2026 

– På mødet mellem KL’s og KKR’s formandskaber den 19. august 2021 

drøftes fælles opmærksomhedspunkter vedr. KKR’s udpegelser i valgperi-

oden 2022-2026  

– På KKR-møderne fra 11. – 15. oktober 2021 godkender hvert KKR lister 

over udpegelser til regionale fora for valgperioden 2022-2026 

 

Honorering af politikere  

– KL’s bestyrelse drøfter og godkender KL’s honoreringsregler for den 

nye valgperiode (der også omfatter politikerne i KKR) på bestyrelses-

møderne den 29. april 2021 og 24. juni 2021.   

 

Forretningsorden for KKR 2018-2022 

– KL’s bestyrelse drøfter og godkender ny forretningsorden for KKR 

2022-2026 på bestyrelsesmøderne den 29. april 2021 og 24. juni 2021. 

KL/KKR-formandskaberne orienteres om justeringerne på mødet mel-

lem KL’s og KKR’s formandskaber den 20. maj 2021 
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NOTAT 

 

Proces for valg af medlemmer til KKR 

– Medio oktober 2021: KL orienterer alle kommuner om valg af medlem-

mer til og konstituering af de fem KKR (valgregler, proces m.v.) 

– Der orienteres om valg og konstituering af de nye KKR’er på møderne i 

bestyrelsen den 28. oktober 2021 og KL’s repræsentantskab den 4. 

november 2021 

– På valgaftenen den 16. november 2021 opgøres valgresultatet for 

hvert KKR. Efterfølgende orienteres KL’s bestyrelse og formandska-

berne i de fem KKR om valgresultatet.  

– Ultimo november 2021: KL orienterer de nyvalgte kommunalbestyrel-

ser om valg til de fem KKR  

– Efter afholdelsen af konstituerende møder i de 98 kommunalbestyrel-

ser i perioden fra den 1.- 15. december 2021 beregner KL, hvor mange 

supplerende medlemmer de enkelte partier skal vælge til hvert af de 

fem KKR 
– KL anmoder kommunerne om senest den 15. december 2021, at orien-

tere KL om valget af borgmester, 1. viceborgmester og evt. 2. vice-

borgmester for at kunne beregne ovenstående 

– 16. december 2021: KL orienterer kommunalbestyrelserne om valg af 

supplerende medlemmer til KKR. Bestyrelsen orienteres på bestyrel-

sesmødet den 16. december 2021 

– 7. januar 2021: Frist for valg af supplerende medlemmer til KKR. 

 

Konstituerende møder i KKR 2022-2026 

– 10. januar 2022: KL indkalder KKR-medlemmerne til konstituerende 

møder i de fem KKR 

– 17.- 25. januar 2022: Afholdelse af de konstituerende møder i de fem 

KKR. 

 

 

 



Rapport KKR Midtjylland – Spørgeskema om valgperioden 
2018-2022

Tilknytning til KKR
I alt har 23 respondenter svaret på undersøgelsen – dog er det ikke alle, der har gennemført 
spørgeskemaet, hvorfor der er nogle fald i n. Dette vil fremgå af graferne. 

Respondenternes tilknytning til KKR ses i nedenstående graf:

Medlem og udpeget KKR-udpeget Medlem af KKR som 
borgmester

Medlem...
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1) Angiv din tilknytning til KKR (n=20)

Herunder ses det, hvor lang tid de pågældende respondenter har været medlem af KKR:

I hele valgperioden I noget af valgperioden
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2) Hvor længe har du været medlem af KKR? 
(n=16)



Og dernæst ses det, hvor lang tid de KKR-udpeget til et eller flere regionale fora har siddet:

I noget af valgperioden I hele valgperioden
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3) Hvor længe har du været KKR-udpeget til et eller flere 
regionale fora? (n=4)



DEL 1 – Det generelle indtryk af KKR-samarbejdet i valgperioden 2018-
2022

Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
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2) Hvad er dit samlede indtryk af KKR-arbejdet i 
denne valgperiode? (n=20)

3) Hvilken del af KKR-arbejdet har været mest udbytterigt for dig?

– Formøder med andre kommunale politikere
– Sparring og netværk.
– Netværket
– Gruppemøder
– Klimadebatten
– PPU. Der behøves ingen kommunal repræsentation i SU og KEU
– De politiske sager om klima samt dimensionering af velfærdsuddannelserne
– Synes ikke der har været udbytte
– De forberedende gruppemøder, hvor vi på tværs af kommuner får drøftet sagerne lidt mere i 

detaljer. Ligeledes input fra andre kommuner i plenumdrøftelserne.
– Samarbejdet
– Formøderne
– Fælles snakke / drøftelser af fælles udfordringer - opgaver, som skal løses i alle kommuner. Det er 

vigtigt - på tværs af partier og kommuner - at lytte og lære
– Indsigten i forskelligheden på tværs af kommunerne
– At der blev taget hul på en seriøs snak om psykiatri: At der udveksles erfaringer mellem 

kommunerne. At der bygges netværk
– Jeg synes ikke umiddelbart, at der er noget, der har været udbytterigt for mig - men det er vel 

heller ikke det enkelte medlem af KKR, der skal have et udbytte, det er vel mere et spørgsmål om 
arbejdet samlet set er udbytterigt for udviklingen på tværs af kommunerne.

– Fysiske møder med rep. fra alle 19 kommuner - kan godt give ny inspiration
– Deltagelse i udvalgsarbejdet
– Vedligeholdelse af politisk netværk
– Har intet hørt til KKR.



I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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4) I hvilken grad oplever du, at KKR er et godt 
koordineringsforum mellem kommunerne i regionen? 

(n=20)

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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5) I hvilken grad oplever du, at KKR-arbejdet er vigtigt for 
kommunalbestyrelsen i din kommune? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Jeg sender altid dagsordner og referater ud til hele Byrådet - og vi snakker også om det. Men hos 

de enkelte byrådskolleger, er KKR ikke en "sællert". Det kunne nok være et obs-punkt til 
kommende periode at arbejde med

– Det kniber med at få bragt debatterne "hjem" i kommunen!
– Kommunalbestyrelsen forholder sig ikke til arbejdet i KKR - jeg vil gå så vidt som at sige, at flere 

medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke aner, hvad KKR egentlig er for et organ, og hvad man 
beskæftiger sig med

– Har intet hørt til KKR via kommunalbestyrelsen.



Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
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6) Hvordan oplever du konkret samarbejdet og 
sammenhængen mellem KKR og kommunalbestyrelserne? 

(n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– COVID-19 har begrænset mulighederne for mere involvering af fagudvalgsmedlemmer
– Jeg tror ikke, KKR fylder ret meget i det menige byrådsmedlems hverdag og politiske virke
– Se mit tidligere svar - KKR skal nok arbejde lidt med at komme tættere på 

kommunalbestyrelserne. Måske med et lille road-show, hvor formandskabet i en håndfuld 
kommuner ad gangen, tegner og fortæller - svare på spørgsmål og forklarer noget om, hvordan 
det hele hænger sammen

– Der er ikke ret mange i vores kommunalbestyrelse, der ved ret meget om KKR
– Jeg oplever faktisk ikke nogen sammenhæng, og dermed kan jeg ikke karakterisere det som 

hverken godt eller dårligt
– KKR er usynlig for et almindeligt byrådsmedlem.

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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7) I hvilken grad oplever du, at KKR fremstår som et 
troværdigt og kvalificeret talerør for kommunerne over for 

regionen/øvrige samarbejdspartner? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Strengt taget ved jeg det ikke, men jeg håber da, at KKR fremstår som troværdig overfor region 

og samarbejdspartner, ellers har KKR meget ringe betydning



– Godt mellemled.

Ja - uddyb gerne, hvilke og 
hvordan?

Nej Ved ikke
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8) Er der behov for at styrke KKR's relationer til 
regionen/øvrige samarbejdspartner inden for konkrete 

områder? (n=20)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Sundhedsområdet, det nære sundhedsvæsen, rekruttering af sundhedspersonale
– Både til kommuner, region, uddannelse, sundhed - også som temamøder, eksempelvis
– Over for regionen mht. både sundhed og kollektiv trafik. Over for staten mht. overordnet 

infrastruktur
– Der er simpelthen nogle ting, hvor koordination er afgørende. Klimasikring, affald
– Der er behov for, at KKR bliver synlig for kommunalbestyrelserne.

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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9) I hvilken grad oplever du, at KKR udvikler værdifulde 
fælles løsninger og politikker? (n=20)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Mange obligatoriske fællesskaber. Ikke så meget politikudvikling
– Lidt svært at følge de konkrete resultater
– Det er lidt svært at pege på konkrete resultater. Måske omkring væksthusene - men desværre er 

det et område, jeg har ret ringe indsigt i. Ellers oplever jeg ikke, at KKR udvikler fælles løsninger, 



men i højere grad forholder sig til forslag til fælles løsninger f.eks. på sundhedsområdet. Større 
grad af fælles fodslag og fælles udviklede løsninger på klima- og miljøområdet finder jeg, ville 
være ønskeligt.

Ja Nej Ved ikke
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10) Er der politikområder, hvor det fælleskommunale 
samarbejde i KKR med fordel kan styrkes? (n=19)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Klimapolitikken og stærk koordinering/inspiration
– Infrastruktur, klima, velfærdsteknologi, planområdet
– Se tidligere svar
– Trafik, infrastruktur
– Klima- og miljø
– Klimasikring og affald.

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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11) I hvilken grad oplever du, at der er et godt samspil 
mellem KKR og KL? (n=19)

Uddyb gerne, hvilke og hvordan?
– Det er mit indtryk, at der er godt samarbejde



I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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12) I hvilken grad oplever du, at KL inddrager KKR i 
relevante spørgsmål? (n=19)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer

DEL 2 – afviklingen og indholdet af KKR-møder i denne valgperiode.
NB! Her er det kun dem, der er KKR-medlemmer der har svaret. Dette giver en n=20

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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1) I hvilken grad oplever du, at indholdet på møderne i KKR 
er relevant for dig? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Men igen, det er vel ikke et spørgsmål, om det er relevant for mig, men om møderne i det hele 

taget er relevante



Netværk med 
partifæller fra 

andre kommuner

Netværk med 
politikere fra 
andre partier

Interessante 
politiske 

drøftelser

Ny/ opdateret 
viden på 

forskellige 
fagområder

Deltagelse i vigtige 
beslutninger

Andet - uddyb 
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2) Hvad oplever du at få ud af KKR møderne? Flere svar kan godt vælges 
(n=15)

2) Hvad oplever du at få ud af KKR møderne? Flere svar kan godt vælges - Andet - uddyb 
gerne

– Begrænset.

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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3) I hvilken grad oplever du, at omfanget af dagsorden og 
bilag til møder i KKR er passende? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer.



For få 
beslutningssager

For få sager til 
drøftelse

Passende For mange 
beslutningssager

For mange sager 
til drøftelse

Ved ikke
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4) Hvordan er forholdet mellem de forskellige typer af sager på 
KKR-dagsordenen? Flere svare muligt (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen havde uddybende kommentarer.

Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
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5) Hvordan fungerer det med (eksterne) oplæg på 
møderne i KKR? (n=15)

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Det afhænger virkelig meget af oplægsholderen
– Jeg tænker, at vi godt kunne have lidt flere oplæg udefra. Der er jo i reglen god tid på møderne - 

så tre kvarter med temadrøftelse/oplæg udefra med relevant info til senere dagsorden, vil være 
fint

– Der har været nogle få, men i min hukommelse fungerer de fint
– Gode indlæg dygtige personer.



For mange Passende For få Ved ikke
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6) Hvordan oplever du antallet af KKR-møder (fem 
årlige møder)? (n=15)

For lange Passende For korte Ved ikke
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7) Hvordan oplever du længden af KKR-møderne? (n=15)

Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
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8) Hvordan har det fungeret, at KKR-møderne har været 
overvejende virtuelle i perioden med Corona? (n=15)



Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Når det skal være, så er det gået rigtig godt. Netværksmuligheden er et stort tab af værdi
– Relationsarbejdet mangler. Foredragsholdere er sværere at følge.
– Fremtiden vil nok vise, at vi går mod flere virtuelle møder - men de fysiske møder, er meget 

vigtige. Alt det gode - de mange krydser, jeg satte tidligere - gives der slet ikke mulighed for, ved 
de virtuelle møder. Men når det er sagt, fungerer de virtuelle møder faktisk ret godt

– Det har sådan set været OK - efter omstændighederne!
– Der er endnu færre indlæg i debatten på virtuelle møder end på fysiske, og de virtuelle møder 

giver jo ikke mulighed for netværk hverken med partifæller eller andre.
– Mangler de fysiske møder
– Det muliges kunst. Det er ikke nemt at vedligeholde netværk på teams….

9) Har du øvrige bemærkninger/forslag til afvikling af KKR-møderne?

– Nej
– Tidspunktet for fysisk afvikling af møderne kl. 10.00 passer meget dårligt for et medlem fra 

Samsø pga. drøftelserne. 15 min. senere eller 2 timer tidligere ville passe bedre færgerne - kl. 
10.00 giver meget spildtid

– For min skyld gerne nogle længere temamøder
– Let's get together! :-)
– Er godt tilfreds - er med i anden periode

10) Er der andre opmærksomhedspunkter, der skal viderebringes til det nye KKR?

– Nej
– Ikke udover det, som jeg allerede har skrevet

DEL 3 – Spørgsmål til KKR-udpegede til et eller flere regionale råd eller 
udvalg
NB! Her er det kun dem, der er KKR-udpegede, der har svaret. For alle spørgsmål er n=3. Derfor 
fremgår det ikke af graferne. Da der kun er 4, der har svaret, at personen er KKR-udpeget og 
samtidig har gennemført spørgeskemaet, er n=4 for følgende spørgsmål.

Erhverv Sundhed Uddannelse Beskæftigelse Øvrige områder
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1) Angiv hvilke regionale råd og udvalg m.v. KKR har udpeget dig 
til. Der kan angives flere svar: 



I meget høj 
grad
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2) I hvilken grad oplever du, at de regionale råd og udvalg 
m.v., du er udpeget til, skaber værdi i det 

fælleskommunale samarbejde?

I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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3) I hvilken grad oplever du, at de regionale fora, du er 
udpeget til, skaber værdi for dit lokalpolitiske arbejde?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Gælder kun PPU. SU og KEU giver ingen mening i forhold til kommunal repræsentation



I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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4) I hvilken grad oplever du et behov for at tydeliggøre det 
fælleskommunale mandat i forhold til de råd og udvalg 

m.v., som du er KKR-udpeget til?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen respondenter havde uddybende kommentarer.

Ja Nej Ved ikke
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5) Er der behov for at styrke dialogen og sammenhængen 
til KKR i forhold til de fora, hvor du er udpeget?

5a) Er der behov for at styrke dialogen og sammenhængen til KKR i forhold til de fora, hvor du er 
udpeget? - Hvis ja - uddyb gerne, hvilke og hvordan? 
– Gælder kun PPU



Ja, fra min egen 
kommune

Ja, fra KKR-
sekretariatet

Ja, både fra min 
kommune og KKR-

sekretariatet

Nej, hverken fra min 
egen kommune eller 

KKR-sekretariatet

0

0.5

1

1.5

2

2.5

6) Har du modtaget administrativ understøttelse i forhold 
til varetagelsen af dit hverv som KKR-udpeget i regionale 

fora?

Uddyb gerne, hvis du har yderligere kommentarer:
– Ingen respondenter havde uddybende kommentarer.

Meget godt godt Hverken godt 
eller dårligt

Dårligt Meget dårligt Ved ikke
0

0.5

1

1.5

2

2.5

6a) Hvordan oplever du den administrative understøttelse 
i forhold til varetagelsen af dit hverv som KKR-udpeget i 

regionale fora? (n=2)

6b) Beskriv hvordan du har opsøgt den nødvendige hjælp for at varetage dit hverv som KKR-
udpeget, og problemer du har oplevet ifm. dette:

– Ingen respondenter har afgivet svar ved dette spørgsmål.

7) Har du yderligere kommentarer/forslag til at styrke de KKR-udpegedes arbejde i regionale 
fora?

– Afskaf kommunal repræsentation i SU og KEU eller sammenlæg dem med PPU
– Nej
– Nej
– KKR er et godt forum men det er blevet meget usynligt i forhold til kommunerne og ikke mindst 

had de gør og koordinere for kommunerne.
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