
Bilag 1  Maj 2020 

Kommissorium for tværsektorielt samarbejdsudvalg. 

Baggrund  
Samarbejdsudvalget er nedsat på baggrund af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne om 
sundhedsfaglig rådgivning og vurderinger fra Klinisk Funktion i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension 
samt sygedagpengesager. 

Samarbejdsudvalgets formål 
Samarbejdsudvalget kan drøfte generelle spørgsmål vedr. sundhed og arbejdsmarkedsmæssige forhold og har til formål 
at koordinere samarbejdet mellem region og kommune i forhold til:  

• Den generelle udvikling i opgavevolumen og det daglige samarbejde. 
• Behov for nye fælles tiltag afledt af reformer, IT mv. 

• Planlægning af tværsektorielle temadage 1 x årligt 
• Tværsektorielle kvalitetssikringstiltag. 

• Sammenhæng mellem opgaver og økonomi i aftalen. 
• Nedsætte fælles ad hoc underarbejdsgrupper, der løser konkrete opgaver. 

• Godkendelse af årsregnskabet. 
 

Samarbejdsudvalgets sammensætning 
Samarbejdsudvalget er sammensat på følgende vis: 

• Samarbejdsudvalgets formand er afdelingsleder i Praksis, Region Syddanmark. 
• 6 kommunale repræsentanter – heraf mindst 4 repræsentanter fra jobcenter/arbejdsmarked.  

• 1 – 2 Regionale repræsentanter fra Klinisk Funktion  
• Regional sekretær fra Sundhedsplanens Følgegruppe for uddannelse og arbejdsmarked. 

• Repræsentant fra Arbejdsmarkedskontor Syd 
• Repræsentant fra KKR Syddanmark 

• Praksiskoordinator for almen praksis 
 
På forårsmødet i ulige år udskiftes 2 af de 6 kommunale repræsentanter – d.v.s. at kommunale repræsentanter er 
medlemmer af samarbejdsudvalget i en 4 årig periode – undtaget Odense, der er fast medlem.  
 
Udskiftningen af kommunale repræsentanter foregår efter følgende model: 
Efterår 2020 Forår 2021 Forår 2023 
 
Varde 
Odense 
Nyborg 
Aabenraa 
Esbjerg 
Kolding (ny i udvalget) 

På valg:  
Varde udskiftes med Billund 
Aabenraa udskiftes med Haderslev 
 
Fortsætter: 
Odense 
Nyborg 
Kolding 
Esbjerg 

På valg:  
Nyborg udskiftes med Svendborg 
Esbjerg udskiftes med Vejen 
 
Fortsætter: 
Odense 
Kolding 
Haderslev 
Billund 

 
Sekretærfunktionen i samarbejdsudvalget varetages af sekretariatet i Klinisk Funktion. 
 
Samarbejdsform/ mødekadence 
Samarbejdsudvalget mødes min. 2 x årligt – forår og efterår.   
Herudover kan samarbejdsudvalget efter behov nedsætte ad hoc underarbejdsgrupper. 
Problemstillinger og sager som ønskes behandlet på møderne i samarbejdsudvalget indsendes til sekretærfunktionen.  


