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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

SAG-2017-03960 afp 

 

Baggrund 

Referat af KKR Hovedstadens møde den 1. september 2017 er udsendt til 

medlemmerne den 6. september 2017. Referatet kan ses her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde den 1. sep-

tember 2017.  

 

  

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

  

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Hovedstaden-den-1-september-2017-id226768/?n=0&section=29800
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2017-03960 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt 

udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra:  

– Sundhedskoordinationsudvalget 

– Praksisplanudvalget 

– Vækstforum 

– Væksthus Hovedstadsregionen 

– RAR Hovedstaden 

– Klimapolitisk Forum 

– Movia 

– Wonderful Copenhagen 

– Copenhagen Capacity 

– Formanden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

      

Beslutning 

 

– Ninna Thomsen orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget, hvor den 

kommende sundhedsaftale har været drøftet. Der er blandt alle parter 

enighed om at arbejde for en enklere aftale, der i højere grad giver mulig-

hed for fleksibel tilpasning i valgperioden.  

 

– Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget, som bl.a. har drøftet 

undersøgelsen af tilgængelighed blandt lægerne. Undersøgelsen viser at 

lægerne i meget vid udstrækning lever op til overenskomsten på området. 

Endvidere har implementeringen af aftale om faste læge på plejecentre 

været drøftet. På nuværende tidspunkt har 50-55 pct. af plejecentrene 

dækning. På kommuneniveau har 9 kommuner har slet ikke fået knyttet 

læger til plejecentre, mens 4 kommuner har fået dækket alle plejecentre. 

Den manglende dækning har været drøftet med PLO-H og følges op før-

ste halvår 2018. Her er det besluttet at hvis der ikke er sket betydelig 

fremdrift skal der fremlægges forslag til hvorledes der kan sikres en frem-

drift på området.  
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– Steen Hasseriis orienterede fra Vækstforum, hvor der blev drøftet en eva-

luering af forummet. Evalueringen viser at Vækstforum er blevet bedre til 

at fokusere indsatsen, men kan blive bedre til kommunikation ud ad til. 

Endvidere drøftedes Greater Copenhagen og der blev lagt vægt på at der 

ikke sker dobbeltarbejde, samt at der både skal være fokus på vækst in-

denfor high tech, men også blandt 'almindelige' virksomheder.  På møde 

behandledes to ansøgninger som begge blev afvist fordi de ikke levede 

optil kravet om beskæftigelsesvækst. 

 

– Væksthus Hovedstadsregionen, Henrik Rasmussen orientererede under 

punkt 3.3. 

 

– Ole Bjørstorp orienterede fra RAR Hovedstaden, hvor sidste møde var et 

temamøde om akademiker arbejdsløshed. Gruppen oplever en for høj le-

dighed og det gælder særligt blandt dimittender. Endvidere er der indgået 

en ny aftale fra 1. oktober om den regionale uddannelsespulje (jobcentre-

nes uddannelsesindsatser). Det er en udfordring, at der er så stor varia-

tion ift. kommunernes anvendelse af midlerne, og det følges der op på.  

 

– Klimapolitisk Forum, der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

 

– Thomas Gyldal orienterede fra Movia, hvor der har været afholdt et meget 

velbesøgt repræsentantskabsmøde. På mødet blev bl.a. sagen fra Hals-

næs om minuttilpasninger på lokalbanerne drøftet. Det har været en om-

lægning som har været til stor gene for borgerne. Udfordringen forventes 

løst til december.   

 

– Steen Christiansen orienterede fra Wonderful Copenhagen, der på besty-

relsesmødet særligt havde fokus på to sager:  

– Skattebetalingen ifb. 2014, hvor SKAT fastholder at WoCo er skattepligtig 

og der er tale om en betydelig restskat. Det overvejes om der skal betales 

nu, eller om der afventes en afgørelse af ankesagen. 

– WoCo har hidtil været anerkendt som almennyttig fond, men SKAT mener 

ikke at det længere er således og at WoCo derfor er fuldt skattepligtig fra 

2017.  

Ift. til tiltrækning af turisme går det godt. Der er dog samtidig enighed om at 

have øget fokus på  besøg fra Kina, hvor København sammenlignet med an-

dre lande ikke oplever samme stigning i frekvensen, ligesom besøg her er af 

kortere varighed (dagsbesøg) end andre steder.  

   

– Copenhagen Capacity, der har ikke være holdt møde siden sidst.  

 

– Formanden orienterede om:  

Velkommen til nyt medlem af KKR Hovedstaden 
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Karin Søjberg Holst er trådt tilbage som borgmester og dermed som medlem 

af KKR Hovedstaden. Nyt medlem er ny borgmester i Gladsaxe Trine 

Græse.  

 

Klimapolitisk Forum nedlægges 

Der er enighed mellem regionen og KKR Hovedstaden om at nedlægge Kli-

mapolitisk Forum. Klimapolitisk Forum har eksisteret siden 2012, og blev 

nedsat i forbindelse med vedtagelse af "Klimastrategi for hovedstadsregio-

nen". Men strategier og rammer er siden ændret og i dag danner den regio-

nale vækst og udviklingsstrategi i højere og højere grad rammen for drøftel-

serne omkring klima og grøn vækst i hovedstadsregionen.  

 

Klimapolitisk Forum har gennem årene opnået gode resultater og erfaringer.  

– Det regionale og kommunale samarbejde er blevet tættere 

– Ambitiøse tværkommunale projekter er besluttet og implementeringen er i 

gang, herunder projekterne Energi på Tværs, fase 1 og 2 og KLIKO-

VAND - Klima, Kommuner og Vand 

– De 29 kommuner i hovedstaden har sammen med kommuner og regioner 

på Sjælland og i Skåne vedtaget et fælles trafikcharter for Greater  Copen-

hagen. Der er regional og kommunal opbakning til trafikcharter og in-fra-

strukturinvesteringer i Greater Copenhagen 

– Kommunerne har blandt andet via Klimapolitisk Forum og de to admini-

strative fora fået sat deres tydelige aftryk på den regionale udviklingsstra-

tegi, hvor 6 ud af 10 vækst- og udviklingsprojekter er "grønne og smarte". 

 

Det er flotte resultater, og arbejdet med denne vigtige dagsorden vil fort-

sætte i Embedsmandsudvalget for klima og infrastruktur, ReVUS og i KKR. 

Her fra en stor tak til Thomas Lykke og Klimapolitisk Forum for arbejdet og 

indsatsen. 

 

– Taxanævn 

På sidste møde blev det besluttet, at indstille Morten Slotved til Taxanæv-

net. Det er kommunalbestyrelserne i de 23 kommuner som skal godkende at 

Morten Slotved udpeges til bestyrelsen. Der er udsendt brev til kommunaldi-

rektørerne i de 23 kommuner her om med deadline den 3. november.  

 

– Faste læger på botilbud  

Der er indgået en aftale om at knytte faste læger til længerevarende botilbud 

efter §108 for borgere med psykiske lidelser. Der er afsat satspuljemidler fra 

2017-2020 til ordningen. Aftalen er udformet på samme vis som aftalen om 

fast tilknyttede læger på plejecentre og skal ligeledes udmøntes via en regi-

onal aftale. Den indeholder to elementer:  

– At beboerne får mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserede 

læge, fast tilknyttet botilbuddene 
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– At der indgås aftale mellem fast tilknyttet læge om generel sundhedsfaglig 

rådgivning til personalet. Det er til denne del at der er givet satspulje-mid-

ler.  

Det er aftalt med lægerne at udmøntningen i Hovedstadsregionen sker helt 

på linje med de vilkår der er indgået ifb. aftale om plejecenterlæger. Der er 

udarbejdet en allonge som snarest forventes underskrevet og udsendt til 

kommunerne, så implementeringen kan gå i gang. 

 

Copenhagen Phil 

Formandskabet har modtaget en henvendelse fra Copenhagen Phil, der øn-

sker et nærmere samarbejde med kommunerne, bl.a. fordi de er blevet på-

lagt en markant reduktion i statsstøtten fra Kulturministeriet (ca. 10 mio. kr.). 

For at sikre orkesterets fortsatte eksistens kræver det, at der gives mellem 

3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. For dette beløb kan orkesteret fx leverer 

ydelser for og med børn og unge, samarbejde med musikskolen eller kon-

certformater til kommunerne. Der er udarbejdet et kommune-kit som sendes 

ud til borgmestrene. Kommunerne opfordres til at overvejer muligheden af at 

støtte orkesteret.  

 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. VIP-infrastrukturprojekter 

SAG-2017-03960 stmg 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 14. juni 2017 at udskyde 

drøftelsen af organiseringen af VIP-infrastrukturprojekterne og de yderligere 

projekter. Der var ønske om at kunne tage drøftelsen med afsæt i et opdate-

ret samlet notat om VIP-infrastrukturprojekterne, inklusiv model for den poli-

tiske organisering omkring projekterne. 

 

KKR ønskede endvidere en samlet tidsakse for alle de vedtagne infrastruk-

turprojekter, der kan give et samlet overblik over, hvor langt de enkelte pro-

jekter er, og hvornår det giver mening at iværksætte en lobbyindsats.  

Der er i sammenhæng hermed udarbejdet faktaark for de enkelte VIP-

projekter. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  

– Godkender model for politisk organisering omkring projekterne samt drøf-

ter organiseringen af interessevaretagelsen 

– Tager status på VIP-projekterne til efterretning 

– Drøfter og godkender de udarbejdede faktaark for VIP-projekterne. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en 

række fælles infrastrukturprioriteringer, VIP-projekter samt en række yderli-

gere projekter. VIP-projekterne udgør et samlet bud på, hvilke infrastruktur-

projekter, der bør prioriteres i hovedstadsområdet i de kommende år:  

– Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen. Tovholder: De 

seks nordkommuner 

– Vestlig transportkorridor (ring 5). Tovholder: Høje-Taastrup Kommune  

– Østlig ringforbindelse (havnetunnel). Tovholder: Københavns Kommune 

– Automatisering af S-tog. Tovholdere: Københavns Kommune, Vallensbæk 

Kommune, Furesø Kommune og Allerød Kommune 

– Ny regionaltogforbindelse (ring Syd) fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Luft-

havnen. Tovholder: Glostrup Kommune 

– Forbedring af kystbanen. Tovholder: De seks nordkommuner 

– Sammenhængende banebetjening i håndfladen. Tovholder Københavns 

Kommune og Gladsaxe Kommune. 
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Herudover er hovedstadskommunerne og regionen enige om, at der er be-

hov for at se nærmere på en række yderligere projekter: 

– Ombygning af Hillerød Station. Tovholder: Hillerød Kommune og Region 

Hovedstaden 

– Yderligere analyse af forlængelse af metroen, hhv. Vanløse-Rødovre, Ny 

Ellebjerg-Hvidovre og Ny-Ellebjerg-Bispebjerg. Tovholder: Hvidovre Kom-

mune  

– Undersøge mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke 

den kollektive trafikforbindelse, fx en forlængelse af Farum-S-banen mod 

Hillerød. Tovholder: Furesø Kommune. 

 

KKR Hovedstaden har forankret arbejdet med VIP-projekterne i Embeds-

mandsudvalget for Klima og Infrastruktur. Endvidere er der, som det fremgår 

ovenfor, udpeget tovholdere for alle projekterne. 

 

KKR Hovedstaden drøftede på sit møde den 14. juni 2017 interessevareta-

gelse til fremme af de fælles projekter. KKR besluttede at udskyde drøftel-

sen af den kommunale organisering af VIP-projekterne. Der var ønske om et 

udvidet og justeret samlet notat om VIP-projekterne og interessevaretagel-

sen. 

 

Forslag til model for politisk organisering og organisering af interessevareta-

gelsen 

KKR-formandskabet og regionsformanden varetager koordinationen som po-

litisk styregruppe. For at sikre en bredere politisk inddragelse afholdes et år-

ligt møde i foråret (april-maj) med tovholderkommunernes borgmestre samt 

med deltagelse af Folketingets trafikordførere. På baggrund af det årlige 

møde lægges en sag på juni-mødet i KKR Hovedstaden. Endvidere kan der 

afholdes ad hoc-møder efter behov. 

 

 Arbejdet med de enkelte VIP-projekter er forankret hos de såkaldte tovhol-

derkommuner, der bl.a. er ansvarlige for interessevaretagelsen af de enkelte 

projekter. Dette er beskrevet i notat om organisering af interessevaretagelse 

i forhold til VIP-projekterne. 

 

Status: Overordnet god fremdrift i projekterne 

 KKR Hovedstaden har ønsket løbende status på infrastrukturprojekterne, og 

sekretariatet har derfor udarbejdet vedlagte oversigt over projekterne. Som 

det fremgår af oversigten med status for projekterne og planlagte lobbyakti-

viteter, er der overordnet god fremdrift i projekterne. I flere af projekterne er 

der igangsat forundersøgelser eller lignende, som man afventer resultater 

af, inden der skal iværksættes aktiv interessevaretagelse. Eksempelvis er 

der for automatisering af S-togene igangsat en supplerende analyse, som 
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forventer at kunne præsentere 

primo 2018 sammen med et udkast til beslutningsgrundlag. 

 

Faktaark og tidsakse 

 KKR Hovedstaden har ønsket faktaark for hvert af VIP-projekterne samt en 

samlet tidsakse for alle de vedtagne infrastrukturprojekter, der kan give et 

samlet overblik over, hvor langt de enkelte projekter er, og hvornår det giver 

mening at iværksætte en lobbyindsats. Sekretariatet og tovholderkommu-

nerne har derfor udarbejdet vedlagte faktaark og tidsakse, der har været 

drøftet på mødet i Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur den 4. 

september 2017 og K29 den 27. september 2017. 

 

K29 anbefaler KKR at godkende det udarbejdede notat vedr. organisering af 

interessevaretagelse og faktaark.  

 

Der vil i den kommende valgperiode skulle gøres en aktiv indsats for at sikre 

opbakning til den fælles dagsorden om at tiltrække infrastrukturinvesteringer 

til hovedstaden. 

 

Beslutning 

Punktet blev indledt med oplæg fra Steen Christiansen.  

 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:  

Det udvirkes at også de ikke-borgmesterbærende partier får mulighed for at 

deltage i det årlige møde med folketingets trafikordførere.  

 

Automatisering af S-tog er det VIP-projekt som er længst fremme og det har 

et meget bred betydning for hele regionen. Teknologien skal være klar og 

det kræver store investeringer, men det giver gode mening at gå denne vej  

og det er vigtigt at alle bakker op her om.  

 

I forhold til Kystbanen er der fortsat ønske om større ambitioner i de aftaler 

der indgås ift. rettidighed. Nordkommunerne har udarbejdet en analyse af 

forklaringselementerne ift. udfordringerne med rettidighed, der viser at det er 

mange forskellige elementer der spiller ind her og som der skal tages hånd 

om før problemet afhjælpes.  

 

Endvidere blev det fremhævet at farvevalget i fakta arkene betyder at de 

kan være svære at læse.   
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3.2. Handlingsplan for Greater Copenhagen og Skåne Commit-
tee 2018-2019 

SAG-2017-03960 mta/jebj 

 

Baggrund 

Greater Copenhagens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for arbej-

det det kommende år. Bestyrelsen for Greater Copenhagen drøftede på be-

styrelsesmødet den 20. september 2017 en ramme for en handlingsplan for 

2018, herunder udvidelse af handlingsplanen fra ét- til toårig og udvælgelse 

af forslag til signaturprojekter. 

 

Der er lagt op til, at en ramme for handlingsplanen drøftes i de relevante po-

litiske fora i geografiens regioner og kommuner i efteråret 2017, herunder i 

KKR Sjælland og KKR Hovedstaden. 

 

Handlingsplanen skal godkendes endeligt på bestyrelsens møde den 6. de-

cember 2017. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter indhold i handlingsplan for Grea-

ter Copenhagen og Skåne Committee 2018-2019 med fokus på de tre for-

slag til signaturprojekter. 

 

Sagsfremstilling 

Greater Copenhagens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for arbej-

det det kommende år. Handlingsplanen beskriver de aktiviteter, der finansie-

res dels gennem det årlige budget på 5,5 mio. kr. til fælles strategiske ind-

satser og dels gennem de tre regioner og de 79 kommuner, der er medlem-

mer af Greater Copenhagen & Skåne Committee. 

 

 Handlingsplanen 2018-2019 skal tage udgangspunkt i de fire strategiske fo-

kusområder, som bestyrelsen har udpeget:  

– Infrastruktur og mobilitet  

– Markedsføring af styrkepositioner  

– Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent  

– Én integrerad tilväkstregion (sammenhængende arbejdsmarked).  

 

Det foreslås, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over to år for 

bedre at kunne eksekvere på indsatserne i handlingsplanen. 

 

I forhold til ramme og struktur for handlingsplanen 2018-2019 er der lagt op 

til, at handlingsplanen fokuseres og opdeles i en politisk del og en projektdel 

samt struktureres i tre overordnede afsnit:  
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– Præsentation af Greater Copenhagens vision og fire strategiske fokusom-

råder  

– Præsentation af ét fyrtårns-/signaturprojekt som komitéen vil have særligt 

fokus på i 2018-2019  

– Korte præsentationer af de allerede igangsatte indsatser.  

 

 Der er lagt op til, at der i handlingsplanen for 2018-2019 indgår ét signatur-

projekt, som vil blive tillagt særlig prioritet i samarbejdet i de kommende to 

år. Bestyrelsens drøftelse den 20. september 2017 åbnede imidlertid mulig-

hed for, at der i den endelige handlingsplan kan arbejdes med mere end ét 

signaturprojekt. Bestyrelsen udvalgte på mødet den 20. september 2017 tre 

projekter, som der arbejdes videre med som mulige signaturprojekter med 

henblik på endelig beslutning på bestyrelsesmødet den 6. december 2017. 

Det drejer sig om: 

– Greater Copenhagen som F&U life science centrum  

– Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen  

– Greater Copenhagen Gigabit – Digital Playbook. 

 

De tre projektbeskrivelser skal skærpes og fokuseres yderligere inden den 

endelige beslutning om handlingsplanen for 2018-2019 på bestyrelsesmødet 

den 6. december 2017.  

 

Der blev fra bestyrelsens side efterlyst inddragelse af de relevante eksterne 

aktører i udformningen af projekterne.  Der var i bestyrelsen enighed om life -

science som et strategisk projekt med fokus på tiltrækning af forskningsinsti-

tutioner, viden og markedsføring af regionens styrkeposition på life-science.  

 

Endvidere var der enighed om vigtigheden af projektet om digital infrastruk-

tur – Greater Copenhagen Gigabit – som et vigtigt indsatsområde. Her var 

der enighed om at søge at bære den politiske del af projektet ind i Greater 

Copenhagen-samarbejdet og samtidig have en forstærket indsats i de to 

vækstfora i forhold til at imødegå udfordringer med manglende digital infra-

struktur. I forhold til projektet om ett sömlöst resande blev det foreslået, at 

dette tænkes ind i en eksisterende prioritet om at fremme et integreret ar-

bejdsmarked. 

 

K29 drøftede sagen på mødet den 27. september 2017. Det blev besluttet, 

at Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæft igelse udarbej-

der et indspil til brug for introduktion af de nyvalgte kommunalbestyrelser til 

Greater Copenhagen. 
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Beslutning 

Der pågår en drøftelse i bestyrelsen ift. hvilke signaturprojekter der skal fo-

kuseres på i den kommende periode. Der arbejdes med at kvalificere føl-

gende:  

– Greater Copenhagen som F&U life science centrum  

– Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen  

– Greater Copenhagen Gigabit – Digital Playbook. 

 

Det er ønsket at en eller to skal vælges som særlige indsatsområder – sig-

naturprojekter. Hvilke besluttes på mødet den 6. december 2017.  

Ønsket om fælles billetsystemer arbejdes der allerede på ift. en løsning via 

rejsekortet og projektet har derfor muligvis ikke det scoop som gør det til et 

signaturprojekt.   

Et andet området kan være at arbejde for en integration på uddannelsesom-

rådet.  

 

  

3.3. Regional Væksthusaftale 2018 

SAG-2017-03960 mta/afp 

 

Baggrund 

Hvert år indgår KKR en regional aftale med Væksthuset. Som i de foregå-

ende år er der lagt op til en fælles aftale for Væksthus Hovedstaden og 

Væksthus Sjælland. Et første oplæg til en væksthusaftale blev drøftet på 

KKR Hovedstadens møde den 1. september 2017. Parallelt har KKR Sjæl-

land drøftet oplægget. 

 

På baggrund af de første drøftelser i de to KKR'er er aftaleudkastet skrevet 

igennem og effekter, internationalisering og strategiske samarbejder samt 

vægten på det specialiserede niveau for erhvervsservice er uddybet. Derud-

over er samarbejdet med private aktører præciseret i forhold til den kom-

mende indsats. 

 

Endeligt forslag til en regional aftale forelægges til godkendelse i KKR Ho-

vedstaden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender den regionale væksthusaftale 

for 2018. 
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Sagsfremstilling 

Væksthusene indgår årligt aftale med Erhvervsministeriet om væksthusenes 

opgaver. Den årlige nationale aftale indgås inden for rammerne af den fire-

årige nationale rammeaftale for Væksthusene 2016-2020. I denne aftale er 

det lagt fast, at væksthuset har tre hovedopgaver: 

– At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentialekort -

lægning m.v.  

– At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem  

– At være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksom-

hederne. 

 

Med afsæt i den nationale aftale indgår hvert KKR en regional aftale med 

deres respektive Væksthus. Ligesom i 2016 og 2017 lægges der op til, at af-

talen for 2018 er fælles for Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland. 

Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland indgår således både i et na-

tionalt fællesskab med de 5 Væksthuse, som led i en statslig strategi, og i et 

regionalt og kommunalt fællesskab, som led i arbejdet med at udvikle Grea-

ter Copenhagens erhvervsliv sammen med kommunerne, de lokale er-

hvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud. 

 

National væksthusaftale 

Indholdet baserer sig på den nationale aftale mellem KL og regeringen ved 

Erhvervsministeriet, som er ens for alle 5 Væksthuse, og som er godkendt af 

KL's bestyrelse i maj 2017 og af Erhvervsministeren i august 2017.  

 

Aftalen for 2018 viderefører de styrende principper fra tidligere væksthusaf-

taler. I aftalen forpligtes Væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, 

heraf skal 2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles 

krav til, at væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i 

virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder 

har i gennemsnit en mervækst på 6-10 pct. point i forhold til en tilsvarende 

gruppe af virksomheder, som ikke har benyttet Væksthusene. Det har i hele 

landet resulteret i både større jobskabelse, højere omsætning og mere ek-

sport for de virksomheder, som har anvendt Væksthusene. I forlængelse 

heraf har Væksthusene samlet genereret et samfundsøkonomisk afkast per 

investeret krone på 5,64 kr. Målingerne af Væksthusenes resultater er et af 

de bærende elementer i Væksthusene og er både nationalt og internationalt 

unikt samt har været medvirkende til, at Væksthusene over tid har forbedret 

deres performance. Netop denne form for konsistente målinger er noget af 

det, som er blevet efterspurgt i relation til en revision af den offentlige er-

hvervsfremme i Danmark. 
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Regional væksthusaftale for 2018  

./. Aftalen er alene et udtryk for de nye aktiviteter, som de to Væksthuse for-

pligtiger sig til at gennemføre i 2018 i forhold til resultatkontrakten. Aktivite-

terne illustrerer på ingen måde det fulde omfang af samarbejdet mellem de 

to væksthuse. De to væksthuse har igennem de sidste mange år arbejdet 

tæt sammen og har en hel række af aktiviteter, som er blevet indarbejdet i 

den normale drift af de to Væksthuse. Således har man bl.a. fælles IT-

funktion og gennemfører i 2017 en stor udrulning af et fælles ERP-system. 

Samtidig er der i forbindelse med store nationale projekter indgået aftaler 

om, at aktiviteterne på Sjælland gennemføres sammen, således at både 

kvalitet og frekvens imødekommer virksomhedernes behov. I forhold til de 

tidligere aftaler så har evaluering af samarbejdet vist, at der i løbet af et år 

vil opstå nye muligheder for samarbejde, som supplerer aftalens aktiviteter.  

 

Den regionale aftale for de to væksthuse er bygget op om følgende hoved-

overskrifter, som er styrende for mål og aktiviteter: 

– Specialiseret erhvervsservice er Væksthusenes kerneopgave, herunder 

markant fokus på følgende indsatser:  

– Digitalisering 

– Internationalisering 

– Skaleringspotentiale (præciseret at det kan være både nationalt og in-

ternationalt) 

– Adgang til kvalificeret arbejdskraft sammen med relevante aktører 

– Vækstiværksættere 

– Samarbejde med universitet og uddannelsesinstitutioner 

– Knudepunkt, herunder udvikling af Greater Copenhagen Academy og 

samarbejdet med Skåne 

– Analysesamarbejdet, herunder samarbejde med Copenhagen Capacity, 

de to Væksthuse samt private aktører. 

 

På KKR Hovedstadens møde 1. september 2017 var der ønske om, at den 

endelige væksthusaftale formuleres skarpt og præcist ift. bl.a. spørgsmålet 

om analysesamarbejde og facilitering af start-up-virksomheder, hvor der er 

behov for at have et skarpere fokus på risikoen for konkurrenceforvridning. 

Tilsvarende blev der på KKR Sjællands møde den 31. august 2017 bl.a. pe-

get på, at der i det endelige oplæg til en væksthusaftale bør være opmærk-

somhed på, at Væksthusets aktiviteter og mål har fokus på den specialise-

rede erhvervsservice og sikrer en skarp arbejdsdeling i forhold til  den lokale 

erhvervsservice. 

 

Aftaleudkastet er på baggrund af KKR'ernes ønsker skrevet igennem, og 

mål og effekter er uddybet. Der er tilføjet beskrivelser om internationalise-

ring og strategiske samarbejder samt vægten på det specialiserede niveau 
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for erhvervsservice. Derudover er samarbejdet med de private aktører præ-

ciseret i forhold til den kommende indsats, ligesom beskrivelsen af analyse-

samarbejdet er konkretiseret. Analysesamarbejdet vil være en kombination 

af samarbejde med og mellem Copenhagen Capacity, de to Væksthuse 

samt private aktører. 

 

K29 har drøftet aftalen og anbefaler KKR Hovedstaden at tiltræde det frem-

lagte forslag til en regional væksthusaftale.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

  

3.4. Revideret fordelingsnøgle til intern fordeling af sygepleje-
studerende 

SAG-2017-03960 mta 

 

Baggrund 

Kommunerne i KKR Hovedstaden oplever aktuelt udfordringer med at rekrut-

tere sygeplejersker og med en øget kompleksitet i sundhedsopgaverne i 

kommunerne, vil der i de kommende år være et stigende behov for at kunne 

rekruttere sygeplejersker. Denne udfordring samt ændringer i sygeplejerske-

uddannelserne (reviderede studieordninger og en kommende fusion af pro-

fessionshøjskolerne UCC og Metropol) har affødt en række initiativer, herun-

der et forslag til en revideret intern fordelingsnøgle mellem hovedstadskom-

munerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender revideret fordelingsnøgle til 

intern fordeling af sygeplejestuderende. 

 

Sagsfremstilling 

Det er væsentligt, at hovedstadskommunerne agerer kollektivt og strategisk i 

forhold til de kommende års udfordringer med at skaffe kvalificeret syge-ple-

jefaglig arbejdskraft og fremstå som attraktive arbejdspladser. I den fælles-

kommunale uddannelsesstrategi, som KKR Hovedstaden tiltrådte den 23. fe-

bruar 2015, understreges kommunernes forpligtelse til at stille praktikpladser 

til rådighed, og det betones, at uddannelsesforpligtelsen med fordel kan an-

skues som en kerneopgave for kommunerne, bl.a. fordi det styrker det frem-

tidige rekrutteringsgrundlag. 

 

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og 

Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en revideret fordelingsnøgle til den 

interne fordeling af sygeplejestuderende hovedstadskommunerne imellem. 
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De nuværende fordelingsnøgler på sygeplejerskeområdet er ikke justeret 

samlet de seneste 8 år, selvom forudsætningerne opleves at have ændret 

sig. Endelig har de reviderede studieordninger og den kommende fusion af 

professionshøjskolerne UCC og Metropol understreget behovet for, at der er 

klarhed omkring, hvordan den interne fordeling i kommunerne udregnes.  

 

Udkastet er udarbejdet på baggrund af data fra alle kommunerne i KKR Ho-

vedstaden (på nær Bornholms Regionskommune) og har været udsendt til 

kommentering i kommunerne. Den reviderede fordelingsnøgle tager ud-

gangspunkt i nedenstående kriterier: 

– Antal borgere 

– Antal borgere +65-årige 

– Antal visiterede sygeplejetimer efter sundhedsloven (2016-tal). 

 

 Konsekvenserne ved en justeret fordelingsnøgle er opstillet i de vedhæftede 

bilag. Her fremgår det, hvordan procentfordelingen ændrer sig ved det nye 

udkast. Samtidig er der udarbejdet en beregning af, hvordan antallet af stu-

derende vil ændre sig. De økonomiske konsekvenser af den justerede forde-

lingsnøgle afhænger af, hvordan den enkelte kommune har valgt at organi-

sere opgaven omkring klinisk vejledning af de studerende. Det kan således 

være forskelligt, hvordan en øget dimensionering på én studerende vil på-

virke de forskellige kommuners økonomi.   

 

Det skal desuden bemærkes, at de reviderede studieordninger og den kom-

mende fusion af professionshøjskolerne har givet anledning til at kigge på 

fordelingen af studerende mellem region og kommuner. Dette arbejde er i 

proces og vil også kunne få betydning for kommunernes udgifter i forbin-

delse med uddannelsesforpligtigelsen på sygeplejerskeområdet. KKR Ho-

vedstaden orienteres nærmere, når der forelægger et udkast til dette.  

 

Der nedsættes i løbet af efteråret en arbejdsgruppe mellem Embedsmands-

udvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse samt Embedsmandsud-

valget for Sundhed, der skal arbejde med udfordringerne omkring rekrutte-

ring og organisering af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen samt 

komme med anbefalinger til den fremadrettede dimensionering på sygeple-

jerskeuddannelsen. Arbejdsgruppens anbefalinger præsenteres for det kom-

mende KKR og kan desuden anvendes i det igangsatte arbejde med at ud-

arbejde en fordelingsnøgle mellem region og kommuner. 

 

K29 har behandlet sagen på mødet den 27. september 2017 og anbefaler 

KKR Hovedstaden at godkende forslag til en revideret intern fordelings-

nøgle. 
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Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Det blev understreget at det er vig-

tigt at alle kommuner er med til at løfte opgaven med at sikre praktikpladser.  

 

  

3.5. KL's forebyggelsesudspil på sundhedsområdet 

SAG-2017-03960 aen/afp 

 

Baggrund 

KL's Social- og Sundhedsudvalg besluttede i foråret 2017, at KL skal komme 

med et udspil om forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne. Det blev 

besluttet, at udspillet skal fokusere på målgrupperne børn og unge samt på 

alle borgere specifikt i forhold til alkohol og tobak.  

 

Første udkast til udspillet blev førstebehandlet i Social- og Sundhedsudval-

get i september. På den baggrund foreligger nu et revideret udkast, som in-

deholder seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkelte 

temaer i udspillet, herunder et nyt tema om mental sundhed. 

 

Det forventes, at et endeligt udspil er klar til offentliggørelse i forbindelse 

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:   

– Drøfter udkastet til forebyggelsesudspillet og giver input til det videre ar-

bejde med udspillet til KL 

– Herunder særligt drøfter fokus og budskaber i de seks pejlemærker . 

 

Sagsfremstilling 

En udvikling med stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg af bor-

gere med kronisk sygdom og en øget andel af børn og unge, der vurderes til 

ikke at have et rigtig godt helbred og samtidig har symptomer på dårlig men-

tal sundhed, stiller krav til et øget fokus på forebyggelsesindsatsen i Dan-

mark.  

 

Formålet med udspillet er at sætte en fælles retning for den sundhedsfrem-

mende og forebyggende opgave i kommunerne. Social- og Sundhedsudval-

get har besluttet, at udspillet skal fokusere på målgrupperne børn og unge 

samt på alle borgere specifikt i forhold til alkohol og tobak. 

 

Den primære målgruppe for udspillet er kommunalpolitikere. Det er hensig-

ten, at udspillet skal være et oplæg til politiske drøftelser i den enkelte kom-

mune. Dette ved at understøtte de enkelte temaer i udspillet med konkrete 

anbefalinger.   
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 Titlen for udspillet er "Forebyggelse for fremtiden". På baggrund af førstebe-

handlingen i Social- og Sundhedsudvalgets i september rummer oplægget 

nu seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkelte te-

maer.  

 

For hvert pejlemærke vil der være en række budskaber, som understøttes af 

data og den nyeste viden på området. Derudover vil der for hvert pejle-

mærke være en række initiativer, som KL agter at arbejde videre med, samt 

konkrete anbefalinger som KL har til kommunerne.  

 

Der arbejdes med følgende seks pejlemærker i udspillet:  

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv 

2. Alle børn skal vokse op med mod på sundhed og livet 

3. Alle unge skal have plads i fællesskabet 

4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge  

5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol 

6. Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel. 

 

Der skelnes således mellem børn og unge i to separate afsnit. Ét vedrø-

rende børn, som sætter fokus på både den almene indsats og en styrket ind-

sats over for de særligt sårbare og udsatte børn, samt et afsnit om unge, 

som primært handler om de unge, der ikke har fundet sig til rette i ungdoms- 

eller det tidlige voksenliv. 

 

Desuden er der gennemgående i udspillet lagt yderligere vægt på et øget fo-

kus på social ulighed, inddragelse af civilsamfundet og frivillige samt at af-

grænse kommunernes rolle i forebyggelsesindsatsen.  

 

Sagen behandles parallelt i de fem KKR'er, Børne- og Kulturudvalget, Ar-

bejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i okto-

ber måned. En endelig drøftelse og godkendelse af udspillet vil ske på de-

cembermøderne i udvalgene.  

 

Det forventes, at et endeligt udspil er klar til offentliggørelse i forbindelse 

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 

 

 

Beslutning 

Ninna Thomsen indledte punktet og fremført ønsket om et udspil der sætter 

fokus på tidlig indsats og indeholder en række eksempler der kan fungere 

som inspiration for kommunerne i arbejdet. Endvidere er der et klart fokus 

på børn og unge, da det er her de gode vane tilrettelægges.  
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KKR Hovedstaden drøftede udspillet med følgende bemærkninger:  

– Udspillet flugter med KKR Mål for sundhed 

– Når fokus er på unge, kan seksuel sundhed med fordel inddrages i udspil-

let. Det samme gælder misbrugsområdet og herunder arbejdet med alko-

holfri miljøer på uddannelsesinstitutioner, hvor der er behov for erfarings-

udveksling for at skabe grundlag for succes med indsatsen.  

– Pejlemærket: "Flere skal leve et liv med mental sundhed og trivsel" er vig-

tigt ikke mindst ift. en indsats for børn og unge. Et godt eksempel er tilbud 

om gratis psykologhjælp til unge under 18 år, som flere kommuner gør 

brug af. Et andet eksempel er Head Space, hvor de unge mødes "uden 

om systemet" via inddragelse af civilsamfundet.  

 

  

3.6. Status på oprettelse af de særlige pladser i psykiatrien  

SAG-2017-03960 mta 

 

Baggrund 

Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud 

fra efteråret 2016 er lov om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk af-

deling vedtaget og trådt i kraft den 15. juli 2017.  

  

KKR Hovedstaden tiltrådte på mødet den 14. juni 2017 igangsættelse af den 

administrative forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelin-

ger med deltagelse af kommunale repræsentanter fra både social- og sund-

hedsområdet. 

 

I denne sag orienteres om det igangsatte arbejde med oprettelse af de sær-

lige pladser samt den proces, der nu er igangsat i samarbejde med Region 

Hovedstaden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter særlige kommunale opmærksom-

hedspunkter i den administrative planlægning af de særlige pladser.  

 

Sagsfremstilling 

De særlige pladser på psykiatriske afdelinger er målrettet en mindre gruppe 

særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og 

uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser og afbrudte behandlingsforløb 

samt ofte misbrug og/eller dom til behandling. 

 

Med pladserne skal der gives et intensivt og helhedsorienteret behandlings- 

og rehabiliteringstilbud, der skal medvirke til at nedbringe antallet af volds-

episoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medar-

bejdere samt nedbringe brugen af tvang. 
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Regionen har driftsansvaret for pladserne og kommunerne har visitations- 

ansvaret. Kommunerne betaler for deres borgeres anvendelse af pladserne. 

Taksten herfor fastsættes på årsbasis som 80 pct. af 1,75 mio. kr.  Regionen 

har herudover fået ressourcer til etablering af de fysiske rammer. KL er i dia-

log med Sundheds- og Ældreministeriet om finansiering af eventuelle tomme 

pladser. 

 

Oprettelse af de særlige pladser skal ske primo 2018. Region Hovedstaden 

er i første omgang gået i gang med at tilvejebringe 32 pladser på Psykiatrisk 

Center Nordsjælland på matriklen i Frederikssund, som kan stå klar ved ud-

gangen af første kvartal 2018.  

 

Der er ikke fastsat regler om fordelingen af pladserne, som ifølge en udmel-

ding fra Ældre- og Sundhedsministeriet i juni 2017 skal aftales på baggrund 

af behov og efterspørgslen i regionen. Derfor er det aftalt mellem Region 

Hovedstaden og KKR Hovedstaden, at der gennemføres en behovsafdæk-

ning blandt kommunerne – se nedenfor.  

 

KL er primo september 2017 i et brev fra Sundheds- og Ældreministeriet ble-

vet orienteret om, at ministeriet agter at melde en pladsfordeling ud, fastlagt 

på baggrund af bloktilskudsnøglen uden hensyntagen til det forventede be-

hov for pladser. Det vil i så fald betyde, at Region Hovedstaden skal oprette 

47 pladser. KL er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om spørgs-

målet. 

 

Region Hovedstaden har nedsat en styregruppe, hvortil der er udpeget fem 

kommunale repræsentanter. Det drejer sig om de fire formand for Psykiatri-

ens Samordningsudvalg. Endvidere er udpeget en repræsentant, som både 

sidder i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning 

samt Embedsmandsudvalget for Sundhed. Styregruppens første møde er 

den 9. oktober 2017. 

 

Under styregruppen forventes delprojekter nedsat efter behov. Der forelig-

ger endnu ikke et samlet bud herpå, men der forventes at skulle arbejdes vi-

dere med følgende områder: 

– Målgruppebeskrivelse for de særlige tilbud og visitationskriterier for de 

borgere, som visiteres til pladserne 

– Behovsvurdering for antal pladser i kommunerne, herunder udarbejdelse 

af en model, der følger efterspørgslen. Der skal samtidig udarbejdes en 

model for en løbende monitorering af pladserne, herunder tomme pladser.  

– Indholdet i tilbuddet, herunder tydeliggørelse af elementerne for den hel-

hedsorienterede og rehabiliterende indsats 
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– Etablering af visitationsforum og udpegning af kommunale og øvrige re-

præsentanter 

– Procedurer og samarbejdsaftaler om det samlede forløb fra visitation over 

revurdering til udslusning.   

 

I forhold til ovenstående punkter har Fælleskommunalt sekretariat for det 

specialiserede socialområde gennemført en afdækning blandt hovedstadens 

kommuner om deres forventede efterspørgsel efter de særlige pladser pr. år 

fra den 1. januar 2018 og fremadrettet.  

 

Afsættet for afdækningen er bemærkningerne til lovforslaget, hvor det frem-

går, at ophold på en af de særlige pladser skal være af midlertidig karakter 

og revurderes efter ca. seks måneder. Der er derfor taget udgangspunkt i en 

gennemsnitlig opholdstid på seks måneder. Kommunernes skønsmæssige 

vurdering af deres efterspørgsel efter pladser pr. år fra den 1. januar 2018 

og fremadrettet er 50 borgere, hvilket svarer til 25 helårspladser med en 

gennemsnitlig opholdstid på seks måneder. Det skal bemærkes, at det på 

nuværende tidspunkt har været vanskeligt for kommunerne at vurdere deres 

fremtidige efterspørgsel, hvilket der skal tages forbehold for i den videre dia-

log med regionen. 

 

Det er den enkelte kommune, som træffer afgørelse om visitation til ophold 

på de særlige pladser. Men det skal ske på baggrund af en indstilling fra et 

visitationsforum, som betjenes af regionen. Udover en speciallæge i psyki-

atri, en repræsentant fra de særlige pladser, evt. den tilsynsførende fra Kri-

minalforsorgen og en medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte 

handlekommune, skal kommunerne i fællesskab udpege en socialfaglig kon-

sulent. 

 

Udpegningen af en socialfaglig konsulent sker i Embedsmandsudvalget for 

Socialområdet og Specialundervisningen, som peger på, at det bliver en re-

præsentant fra den tidligere nedsatte Trygheds-Task force. 

 

Sagen har været drøftet i K29 samt i de to Embedsmandsudvalg for hhv. 

Sundhed samt Social og Specialundervisningsområdet, hvor der er peget på 

følgende opmærksomhedspunkter: 

– Økonomien i forhold til dobbeltbetaling for eksisterende plads på botilbud 

samtidig med ophold på de særlige pladser.   

– Fokus på ikke at etablere flere pladser, end kommunerne forventer, at der 

vil være behov for. 

– Finansieringsmodellen i forhold til eventuelle tomgangspladser, herunder 

sammenhængen mellem udbuddet af pladser og kommunernes efter-

spørgsel. 

– Målgruppebeskrivelse samt længde af ophold 
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– Udslusningen af borgerne fra de særlige pladser til botilbud.  

– Tæt monitorering af hvilke borgere/målgrupper, som er i og profiterer af 

tilbuddet – også for at kunne sikre tilpasning af kapaciteten relativt gnid-

ningsfrit. 

 

 

Beslutning 

Der har været første møde i den fælles kommunale-regionale styregruppe 

på området. Her er det meldt ud at regionen læner sig op ad ministeriets ud-

melding om antal pladser der skal etableres, dvs. 47 pladser i hovedstadsre-

gionen. Kommunernes behovsvurdering er langt lavere på 25 pladser. Det 

giver for at der etableres en overkapacitet som er kommunalt finansieret og 

regionalt drevet. Temaet rejses overfor KL, som allerede har skrevet til mini-

steren og bl.a. fremhævet at udgangspunktet for etablering af pladserne 

hele tiden har været tænkt baseret på behovsvurderinger.  

 

Sagen følges tæt af formandskab og sekretariat.   

 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

 

  

3.7. Socialtilsyn Hovedstaden – årsrapport 2016 og takster 2018 

SAG-2017-03960 mta 

 

Baggrund 

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet sin årsrapport for 2016. Rapporten 

bygger på resultaterne af årets tilsynsvirksomhed og dokumenterer, at både 

plejefamilier og botilbud har oparbejdet en høj faglig kvalitet.  

 

Socialtilsyn Hovedstaden har udsendt et notat til hovedstadens kommuner 

med overblik over finansieringsbehov for 2018. Kommunernes samlede ud-

gifter til Socialtilsynet for 2018 falder med ca. 0,7 mio. kr. svarende 1,7 pro-

cent dækkende en mindre forskydning mellem takster på forskellige typer af 

tilbud. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsynets Årsrapport 2016  

 Socialtilsynets årsrapport beskriver opgaver og virke i 2016, herunder vurde-

ring af kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier. Årsrapporten kan findes 

her.  

Det kan kort fremhæves: 

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/sites/socialtilsyn/files/socialtilsyn_hovedstadens_aarsrapport_2016_til_tryk.pdf
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– Antallet af tilbud og plejefamilier er stort set uforandret fra 2015 til 2016. 

Socialtilsynet havde dog flere tilsynsbesøg i 2016 end de forrige år  

– Antallet af tilbagekaldte godkendelser i tilbud og plejefamilier faldt fra 26 i 

2015 til ni i 2016 

– Der er generelt en høj kvalitet på alle områder i hovedstadsregionen. So-

cialtilsynet peger på områder, hvor der fortsat kan arbejdes med kvalite-

ten, herunder nyttiggørelse af den dokumentation, som tilbuddene foreta-

ger, at der skal forelægge handleplaner, forebyggelse af vold i voksentil-

bud samt overgang fra barn til voksen i tilbud til børn og unge.  

 

Tilsynstakster for 2018 

Kommunernes samlede udgifter til Socialtilsynet for 2018 falder med ca. 0,7 

mio. kr. svarende til 1,7 procent. Til gengæld stiger taksterne inden for en-

kelte takstkategorier med 2,0 procent, hvilket bl.a. skyldtes nye beregnings-

forudsætninger, hvor flere tilbud til borgere med alkoholmisbrug samt store 

botilbud vil opleve at blive sat ned i en lavere takstkategori. 

 

 Socialtilsynets forudsætninger for beregning af tilsynstakster og objektiv fi-

nansiering for 2018 fremgår af vedlagte notat af den 22. august 2017, som 

er udsendt til alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 

sammen med de foreløbige tilsynstakster for 2018. 

 

 K29 har taget Socialtilsynets årsrapport 2016 og tilsynstakster for 2018 til ef-

terretning på mødet den 27. september 2017. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning med følgende præcise-

ringer ift. sagsfremstillingen: 

– Takststigningen på 2,0 procent bl.a. skyldtes nye beregningsforudsætnin-

ger i bekendtgørelsen om Socialtilsyn vedr. misbrugstilbud. Det betyder, 

at der rent teknisk sker en omfordeling af finansieringsbehovet på al le 

takstkategorier. De fleste misbrugstilbud vil opleve at blive sat ned i en la-

vere takstkategori, og således skulle betale mindre i takst. 

– Store tilbud (med flere afdelinger) vil opleve ikke at få en tillægstakst 

vedr. meropgaven for tilsynet med flere afdelinger. Dette skyldes en prak-

sisændring fra Ankestyrelsen.  

 

Disse præciseringer fremgår også af brev udsendt til alle kommuner i hoved-

stadsregionen ultimo august om tilsynstaksterne for 2018.  

 

Nogle kommuner har en oplevelse af at Socialtilsynet via deres tilsyn har en 

betydelige indflydelse på kommunernes serviceniveauet. Der er på foranled-

ning af K29 gennemført en undersøgelse heraf. Denne undersøgelse frem-

lægges og drøftes på det først kommende ordinære møde i KKR i 2018. 
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3.8. Orientering vedr. ny overenskomstaftale med PLO 

SAG-2017-03960 lvi 

 

Baggrund 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Or-

ganisation (PLO) indgik den 14. september 2017 aftale om fornyelse af over-

enskomst om almen praksis. Der er aftalt en treårig overenskomst, som træ-

der i kraft den 1. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Efter et længerevarende forhandlingsforløb blev RLTN den 14. september 

2017 enig med PLO om en ny aftale om almen praksis. Almen praksis tilfø-

res i overenskomstens tredje år en vækst på 660 mio. kroner. Aftalen skal til 

urafstemning i PLO, hvor resultatet foreligger den 19. oktober 2017. Det er 

forventningen, at der er opbakning til aftalen i PLO’s bagland.  

 

Hovedelementerne i aftalen er bl.a.: 

– Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bidrage til en bedre læ-

gedækning ved at gøre det mere attraktivt at nedsætte sig i lægedæk-

ningstruede områder end i andre områder. Der er bedre muligheder for at 

etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse 

samt kompensation ved sygdom og barsel. 

– Sygebesøgsopgaven opprioriteres via en honorarstigning, rammeudvi-

delse til aktivitetsstigning og løsning af sygebesøgsopgaven ud over 5/15 

km for 90 mio. kr. i 2018 stigende til 100 mio. kr. i 2020.  Opprioriteringen 

skal sikre alle borgere adgang til de nødvendige sygebesøg. Det betyder, 

at der ikke længere er afsat decentrale midler til sygebesøg og samtalete-

rapi. 

– En del af aktiviteten fra sygehusambulatorier vedr. patienter med diabetes 

type-2 og KOL flyttes til almen praksis, så den overvejende del af den al-

mene behandling og opfølgning samles i almen praksis. Der tilføres en 

samlet merøkonomi på 151,8 mio. kr.  

– Opbygning af kapacitet til at styrke indsatsen for svært syge eller udsatte 

mennesker med én eller flere kroniske sygdomme, særligt ift. forebyg-

gelse, opsporing, opsøgende arbejde og behandling. 87 mio. kr. stigende 

til 121,3 mio. kr. fordeles over basishonorar til dette. Der er bl.a. fokus på 

at hjælpe borgerne til at mestre egen sygdom. 

– Kontroller af visse kræftsygdomme flyttes til almen praksis, ligesom prak-

tiserende læger skal styrke fokus på kræftforløb. Basishonorar løftes med 
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10 mio. kr. til kapacitetsopbygning. Henvisning til kommunale rehabilite-

ringstilbud er nævnt.  

– Implementering af elektroniske forløbsplaner, hvor alle patienter, som in-

den for de sidste 4 år, er diagnosticeret med type-2 diabetes, KOL og/el-

ler kroniske lænderygsmerter. KL er med til at følge op på forløbsplanerne 

i 2019. 

– Styrket indsats for tidlig opsporing i almen praksis af mennesker med lun-

gesygdomme. Der afsættes midler til øget aktivitet, fx lungefunktionsmå-

linger, efteruddannelse af læger og praksispersonale og en oplysnings-

kampagne til borgere i målgruppen. KL er ikke indtænkt i kampagnen, 

men der lægges op til at måle på henvisninger til kommunale forebyggel-

sestilbud. 

– Almen praksis skal styrke den opfølgende indsats ifm. sektorovergange 

(forstås som udskrivning fra sygehuse). Sygehusene skal kunne markere 

patienters epikriser, hvis der er et særligt behov for hurtig opfølgning (pa-

tient markeres fra sygehus med rødt eller gult flag). Kommunernes rolle 

ifm. opfølgningen til borgere med særlige behov er ikke berørt. Basisho-

noraret løftes med 30 mio. kr., og der tillægges 10 mio. kr. til forventet 

meraktivitet.  

– Kvalitetsarbejdet i almen praksis styrkes. Ambitionen er, at alle praktise-

rende læger fremover skal være del af en kvalitetsklynge, som arbejder 

målrettet med kvaliteten i klinikkerne.  

– Der er ikke aftalt decentrale midler ved denne aftale. Det betyder, at det 

lokale samarbejde mellem læger, kommuner og region kan suppleres med 

lokale aftaler efter de lokale behov. PPU’erne får fortsat en rolle i forhold 

til at drøfte og finde gode lokale løsninger på de sundhedspolitiske udfor-

dringer bl.a. i forhold til lægedækning af kommunale akutfunktioner. Ved 

indgåelse af aftaler er det væsentligt at koordinere på tværs for at sikre 

fair priser. I forbindelse med udflytning af opgaver fra sygehusene til al-

men praksis i forhold til borgere med KOL og diabetes, er det relevant at 

drøfte samarbejdet mellem almen praksis og kommuner således, at der 

ikke opbygges parallelle tilbud i almen praksis og kommuner i forhold til 

rehabilitering og forebyggelse. Det er i denne forbindelse også relevant at 

drøfte lægernes henvisninger til de kommunale forebyggelsestilbud. En-

delig kan det være relevant at overveje at inddrage sygehuslæger til råd-

givning af kommunerne. Der er afsat 65 mio. kr. årligt i perioden 2016-

2019, som skal forbedre adgangen for den kommunale hjemmesygepleje 

og almen praksis til specialistrådgivning fra sygehusene. 

 

KL vurderer, at det er positivt, at det har været muligt at lande en overens-

komst med almen praksis, herunder at der iværksættes tiltag, der skal sikre 

bedre lægedækning i yderområder. Det er som udgangspunkt også positivt, 

at overenskomsten understøtter flytning af opgaver fra sygehusene og ud i 
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almen praksis. Det er herudover positivt, at lægernes sygebesøg oppriorite-

res. Det bemærkes dog, at der ikke er yderligere tiltag i overenskomsten, 

der understøtter et styrket samarbejde med kommunerne om borgere med 

medicinsk og kronisk sygdom. Og generelt kunne aftalens ambitionsniveau i 

forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen være højere set 

fra kommunerne. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning med følgende bemærk-

ninger:  

Der er i aftalen peget på anvendelse af en differentieret basishonorering der 

kan være med til at understøtte en bedre lægedækning fx i områder med so-

cioøkonomiske udfordringer. 

Udmøntningen heraf forventes at blive genstand for drøftelse i Praksisplan-

udvalget, med fokus på udmøntning til gavn for de kommunerne der har 

særlige udfordringer med lægedækning  

 

Endvidere besluttede KKR Hovedstaden at udmøntningen af midlerne gøres 

til genstand for en drøftelse i Kommunekontaktudvalget i den nye valgperi-

ode.   
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4. Udpegninger  
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5. KKR 

 

 

5.1. Status KKR Hovedstaden valgperioden 2014-18 

SAG-2017-03960 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden går mod afslutning af valgperioden 2014-2018. Som af-

sæt for arbejdet i det nye KKR i valgperioden 2018-2022 gives der en kort-

fattet status for arbejdet i KKR Hovedstaden i den indeværende valgperiode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Hovedstaden har ifølge forretningsordenen til formål: 

– At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i 

regionale spørgsmål 

– Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke 

rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt 

kan levere den bedst mulige service til sine borgere 

– At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver der går på 

tværs af kommunerne i regionen. 

 

Der er for valgperioden 2014-2018 udpeget følgende fem kerneområder for 

KKR: 

– Sundhed 

– Det specialiserede undervisnings- og socialområde 

– Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse 

– Uddannelse 

– Kollektiv trafik/infrastruktur. 

Endvidere har KKR Hovedstaden også haft særligt fokus på klimaområdet.  

 

I det følgende fremhæves nogle af indsatserne og resultaterne i KKR Ho-

vedstaden på de nævnte områder i løbet af valgperioden 2014-2018. 

 

Sundhed 

– Sundhedsaftalen 2015-2018 og årlige implementeringsplaner 

– Praksisplan for almen praksis 2015-2019 og samlet implementeringsplan  

– Sat tre KKR-mål for sundhed som strategisk pejlemærke for kommuners 

arbejde. Implementeringsarbejdet er igangsat 

– Nyskabende aftaler med Region Hovedstaden og PLO-H om Faste læger 

på plejecentre samt oprydning i fælles medicinkort (FMK)  
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– Udvikling af en analysemodel til belysning af årsager til ændring i den 

kommunale medfinansiering samt årlige kommuneopdelte rapporter om 

kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.  

 

Det specialiserede undervisnings- og socialområde 

– Flerårige strategier der har reduceret priserne i de takstbelagte tilbud, 

bl.a. via årligt udarbejdede udviklingsstrategi og styringsaftale på det spe-

cialiserede socialområde 

– Sat tre strategiske KKR-mål for det specialiserede socialområde, som 

skal styrke det tværgående samarbejde 

– Styrket politisk forankring samt fokus på hvor fælles handling og opmærk-

somhed kan skubbe på udvikling, kvalitet og omkostningseffektivitet i de 

enkelte kommuner 

– Målrettet og strategisk tilgang til små målgrupper via Den nationale koor-

dinationsstruktur og afrapporteringen af overblik over udbuddet af højt 

specialiserede tilbud for en række konkrete målgrupper 

– Systematisk deling af viden, lovende praksis og gode erfaringer mellem 

kommuner, tilbud og region 

– Understøttet samarbejdet med Børnehus og Socialtilsyn.  

 

Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse  

– Etablering og konsolidering af Greater Copenhagen– understøttelse af en 

fokuseret vækstdagsorden 

– Igangsat Projekt om Kompetent arbejdskraft til de mange store anlægs-

projekter i hovedstadsregionen de kommende år 

– Understøttet udarbejdelse og implementering af Regional Vækst- og Ud-

viklingsstrategi (ReVUS) 1 og 2 

– Udarbejdet fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunalt samar-

bejde på beskæftigelsesområdet 

– Indgåelse af årlig regional aftale med Væksthus Hovedstaden, i tæt sam-

spil med KKR Sjælland 

– Udarbejdet anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice.  

 

Uddannelse 

– Fælles strategier for uddannelse og efter-videreuddannelse 

– Fælles rammepapir for flere unge i Erhvervsuddannelse 

– Indstillet dimensionering af optaget på pædagoguddannelsen og SOSU-

uddannelserne 

– Indgået aftale om fordeling af praktikpladser mellem kommunerne. 

 

Kollektiv trafik/infrastruktur 

– Vedtaget fælles infrastrukturprioriteringer på tværs af kommuner og Re-

gion - VIP-projekter  

– Vedtaget Greater Copenhagens trafikcharter 
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– Arbejder i ReVUS' sammenhæng med en trafik- og mobilitetsplan.   

 

Klima  

– Implementering og opfølgning på den fælles Klimastrategi i tæt samar-

bejde med regionen  

– Etablering og konsolidering af projektet Energi på Tværs 2014-2016 og 

2017-2018  

– KLIKOVAND: Etablering af Task Force der bistår kommuner og vandsel-

skaber med procesdelen af klimatilpasning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

Formanden takkede for et rigtig godt politisk samarbejde i valgperioden, der 

har været med til at sikre fremdrift og beslutninger på vigtige og svære om-

råder som fx infrastruktur.  

 

  

5.2. Forretningsorden for KKR 2018 - 2022 

SAG-2017-03960 snm 

 

Baggrund 

Det fremgår af KL’s love (§ 15, stk. 4), at bestyrelsen fastsætter forretnings-

ordenen for kommunekontaktrådene (KKR). Bestyrelsen godkendte på mø-

det den 24. august 2017 forretningsordenen for KKR 2018 – 2022.  

 

Der i forretningsordenen for KKR 2018 – 2022 lavet mindre justeringer med 

henblik på at tydeliggøre (i) det politisk-strategiske samspil mellem KL's be-

styrelse, KKR og kommunalbestyrelserne, (ii) procedurer som følge af evt. 

borgmestres partiskifte i løbet af en valgperiode, (iii) opdatering af KKR's 

kerneopgaver og organisering. 

 

Udkast til ny forretningsorden for KKR 2018 – 2022 har været drøftet på mø-

det mellem KL's og KKR's formænd og næstformænd på mødet den 17. au-

gust 2017. Forretningsordenen for KKR 2018 – 2022 godkendes endeligt i 

KL's bestyrelse på mødet i oktober 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om KKR’s forret-

ningsorden 2018 - 2022 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der er lavet få justeringer i forretningsordenen for den kommende valgperi-

ode i forhold til den eksisterende forretningsorden. Forretningsordenen for  

./. KKR 2018 – 2022 er vedlagt. Ændringerne vedrører følgende:  
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– I forretningsordenens punkt 2 er der lavet mindre justeringer med henblik 

på at tydeliggøre det politisk-strategiske samspil mellem KL's bestyrelse, 

KKR og kommunalbestyrelserne.  

– I forretningsordenens punkt 3 er fristen for, hvornår forslag til dagsorde-

nen skal være KKR i hænde præciseret. 

– I bilag 1 til forretningsordenen (punkt 1.10 – 1.12) er konsekvenser ved en 

borgmesters partiskifte i valgperioden i KKR tydeliggjort, jf. KL-

bestyrelsens beslutning fra august 2014. Det præciseres, at der ikke fore-

tages nye beregninger af den partimæssige sammensætning i KKR som 

følge af en borgmesters partiskifte i løbet af en valgperiode. Hvis borgme-

steren er den eneste repræsentant fra sit parti eller listesamarbejde, ud-

peger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti eller 

listesamarbejde dog, af deres midte, et nyt medlem til KKR. 

– I tillægget til forretningsordenen for KKR er afsnittet om samspillet mellem 

KL og KKR udbygget med henblik på at understrege KKR's centrale rolle 

som KL's regionale, koordinerende og implementerende organ, der ligele-

des bidrager til at understøtte og styrke KL's medlemskontakt og politik -

formulering. 

– I tillægget til forretningsordenen for KKR er beskrivelsen af KKR's kerne-

opgaver tilpasset i forhold til udviklingen i arbejdet i KKR i den forløbne 

periode, og den administrative organisering med fælleskommunale sekre-

tariater i tilknytning til KKR-arbejdet er tydeliggjort. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 

 

  

5.3. Proces- og tidsplan for valg og konstituering af KKR 2018 - 
2022 

SAG-2017-03960 snm 

 

Baggrund 

Der orienteres om den overordnede proces- og tidsplan for valg af medlem-

mer og konstituering af det nye KKR 2018 - 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om valg og konstitu-

ering af KKR for valgperioden 2018 - 2022 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Grundlaget for valg af medlemmer og polit isk konstituering i KKR er fastlagt i 

KL’s love og i forretningsordenen for KKR. Hovedpunkterne i den kommende 

valg- og konstitueringsproces for de nye KKR for valgperioden 2018 - 2022 

er følgende:  
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Primo november 2017: Brev fra KL til alle kommunalbestyrelser med oriente-

ring om proceduren for valg af medlemmer til KKR og datoerne for de konsti-

tuerende møder i januar 2018.  

 

Den 21. november 2017: Kommunalvalg. 

 

Den 22. november 2017: Her foreligger de samlede stemmetal på partier og 

godkendte listesamarbejder både på lands- og regionsniveau.  

 

Det samlede stemmetal for hvert parti/listesamarbejde i kommunerne i regio-

nen ligger til grund for valget af KKR’s formand og næstformand. Det nume-

riske antal pladser (antal KKR-medlemmer) til hvert enkelt parti/listesamar-

bejde kendes først, når alle kommunalbestyrelser har konstitueret sig senest 

den 15. december 2017. Se nærmere nedenfor.  

 

Den 15. december 2017: Sidste frist for konstituering af kommunalbestyrel-

ser og valg af borgmestre. 

 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KKR (med viceborgmesteren som 

stedfortræder). Når valget af borgmestre er sket på de konstituerende mø-

der i de nye kommunalbestyrelser, beregner KL antallet af supplerende 

medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte partier/li-

stesamarbejder skal vælge for at give en sammensætning af KKR, der sva-

rer til stemmefordelingen ved valget af kommunalbestyrelserne i kommu-

nerne i den pågældende region.   

 

Den 17. december 2017: KL har foretaget beregning af det antal medlem-

mer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte partier/ listesam-

arbejder af deres midte skal vælge til KKR. KL orienterer via kommunerne 

de nyvalgte kommunalbestyrelser om, hvor mange medlemmer (med per-

sonlige stedfortrædere) der skal vælges til hvert enkelt KKR.  

 

Den 12. januar 2014: Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR 

skal være afsluttet, og navnene på de valgte medlemmer og personlige 

stedfortrædere skal være meddelt til KL.  

 

Den 15. januar 2017: KL indkalder til de konstituerende møder i KKR. 

 

Den 22. – 29. januar 2018: Afholdelse af konstituerende møder i KKR: 

– KKR Sjælland: Mandag den 22. januar 2018 

– KKR Midtjylland: Onsdag den 24. januar 2018 

– KKR Syddanmark: Torsdag den 25. januar 2018 

– KKR Nordjylland: Fredag den 26. januar 2018 
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– KKR Hovedstaden: Mandag den 29. januar 2018. 

 

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for KKR, og 

KKR udpeger politiske repræsentanter til regionale fora.  

 

Valget til KKR-formandskaberne sker i flg. KL’s love § 15, stk. 3 således: 

”Valget foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene i KL’s 

medlemskommuner ved kommunalvalget (…). Ved valget kan der indgås 

valgforbund (…)”. Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat se-

nest tre hverdage før det konstituerende møde. Det følger af forretningsor-

denen for KKR.  

 

Valget af KKR’s formand og næstformand foregår således ikke som en af-

stemning blandt KKR-medlemmerne, men sker på baggrund af de enkelte 

partiers/ listesamarbejders stemmetal ved kommunalvalget. Der kan indgås 

valgforbund mellem de partier/listesamarbejder, der er repræsenteret i det 

pågældende KKR. 

 

Beslutning 

Formanden orienterede om, at der vil blive taget kontakt til de politiske par-

tier i forhold til ønsker til konstitueringen. På KKR Hovedstadens møde i 

september blev en række pejlemærker for udpegninger vedtaget som grund-

lag for konstitueringen.  

 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Konstituerende møde i KKR Hovedstaden 

SAG-2017-03960 afp 

 

Baggrund 

Det konstituerende møde i KKR Hovedstaden afholdes mandag den 29. ja-

nuar 2018 kl. 10.30. Forud for mødet vil der være mulighed for at holde poli-

tiske gruppemøder.  

 

Mødet afholdes på Pharmakon i Hillerød. 

 

På det konstituerende møde vælges KKR’s formand og  næstformand, og 

KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. 

Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

  

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2017-03960 Afp 

  

  

  

Beslutning 

Formanden takkede Mette Tranevig for indsatsen i KKR sekretariatet.  

 

  

 

 


