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Sted:
Hørsholm
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Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970

Mission
KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt
demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser
og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation,
videnscenter og forum for fælles initiativer og
beslutninger.

Vision
KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen,
indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn
for borgerne og samfundet.
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
Referat af KKR Hovedstadens møde den 24. april 2017 er udsendt den 26.
april 2017. Referatet er tilgængeligt her.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af mødet den 24. april
2017.

Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
SAG-2017-02127 ssan
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
– Sundhedskoordinationsudvalget
Ninna Thomsen orienterede fra møde i Sundhedskoordinationsudvalget,
hvor forberedelse af næste sundhedsaftale 2019-2022 blev drøftet. Som det
fremgår af punkt 3.4 afventes fortsat afrapportering fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder en forskydning af aftaleperioden. Endvidere blev drøftet kommunernes hjemtagning af færdigbehandlede patienter, hvor der fortsat er stor variation. Opgørelse udsendes
med referat.
–

Praksisplanudvalget

Ninna Thomsen orienterede fra møde i Praksisplanudvalget, hvor udvalget
drøftede lægedækning. Der er flere områder i Hovedstaden som er udfordret, hvor der ligger en række forslag til, hvilke tiltag kommunerne kan gøre.
Der er endvidere kommet 13 nye lægekapaciteter, som følge af befolkningstilvækst i Hovedstaden. Der er en ekstra kvote til de kommuner/bydele, som
har mange sårbare borgere.
–
Vækstforum
Der har ikke været holdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden.
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Steen Hasselriis orienterede om, at der har været en dialog med regeringen
om en vækstpartnerskabsaftale for 2017. Generelt er erfaringen med partnerskabsaftalearbejdet, at effekten ikke står mål med indsatsen.
–

Væksthus Hovedstadsregionen

Henrik Rasmussen orienterede om initiativet 'Born Global', som præsenteres
på Folkemødet. Initiativet har fået støtte fra Erhvervsministeriet og skal få
SMV-segmentet af virksomheder til at vokse og få internationalt potentiale.
Eksportrådet er også inde over initiativet.
Endvidere har bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen haft en god
drøftelse vedr. risikovillighed. Væksthus Sjælland er begyndt at arbejde med
mere risikovillig kapital, men i Hovedstadsregionen er der enighed om at
holde sig til kerneopgaven.
Iværksætterhuset er i gang, og der er fortsat mulighed for at flere kommuner
deltager heri.
Der har været afholdt et møde med Erhvervsministeren, hvor vi samlet som
kommuner har tilbudt os i forhold til eftersyn og ny struktur for erhvervsfremmeindsatsen.
–

RAR Hovedstaden

Ole Bjørstorp orienterede om, at der i RAR Hovedstaden har været en drøftelse af opkvalificering af arbejdskraft, som bliver tema på næste møde i
RAR. Endvidere blev drøftet udviklingen i flygtninge, som kommer på arbejdsmarkedet. Det går lidt bedre; og i den sammenhæng blev integrationsgrunduddannelsen (IGU) drøftet. Der har været afholdt et seminar mellem
RAR og Hovedstadskommunerne, hvor der var mulighed for at høre om de
gode eksempler for en forbedret beskæftigelsesindsats. Der var flest embedsmænd og en større politisk repræsentation ville være ønskelig.
–

Klimapolitisk Forum

Der har ikke været holdt møde siden sidste møde i KKR Hovedstaden.
–

Movia

Thomas Gyldal Petersen orienterede om, at Movia har sat en budgetanalyse
i gang, hvor man har kigget på trafikplanlægning og administration. Der er
gennemført en benchmark ift. de øvrige trafikselskaber i Danmark samt
sammenlignelige lande i Norden og EU. I forhold til trafikplanlægning ligger
Movia i top i Europa. Kun Sydtrafik har lavere omkostninger.
I forhold til fællesomkostninger/administration falder udgifterne, som de skal.
Der er nogle punkter, hvor der kan optimeres. Movia vil gerne have en model, hvor alle bestiller på samme tid. Trafikbestillingstidspunktet skal fremover ligge i oktober for alle, så det falder sammen med budgetvedtagelse. Vi
forskyder dermed bestillingstidspunktet. For 2018 gælder, at trafikbestillinger skal afgives senest ved udgangen af april.
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Der kan også hentes en besparelse ved at omlægge salgskanaler og få flere
over på rejsekortet. Der er aftalt fremadrettede besparelser, men den nye
bestyrelse skal lave en ny politik.
Ift. DOT er der skabt en paraply som sikrer, at den offentlige transport på
tværs af udbydere hænger sammen. Der er udarbejdet en flerårig
plan/strategi frem til 2020 med fem pejlemærker. DOT-strategien udsendes
med referatet.
–

Wonderful Copenhagen

Steen Christiansen orienterede om, at økonomien i Wonderful Copenhagen
ser fornuftig ud, og at genrejsningen er gennemført efter problemerne som
fulgte af Eurovision Song Contest. Dog har SKAT rejst et krav overfor Wonderful Copenhagen, som bestyrelsen og revisorer ikke er enig i. Der er
igangsat nye forhandlinger om regionens resultatkontrakt med Wonderful
Copenhagen for 2019. Resultatkontrakten med Wonderful Copenhagen
2017 forlænges til 2018. Hovedstaden og Greater Copenhagen er inde i en
positiv udvikling, idet det fx går godt med at tiltrække konferencer og hotelgæster til området.
–

Copenhagen Capacity

Afbud fra Pia Allerslev.
–

Formanden

Region Hovedstaden afholder 14. juni 2017 rundbordsmøde #BedreForebyggelse
Der afholdes rundbordsmøde vedr. sundhedsfremme i Region Hovedstaden.
Vi har fra KKR og KL meldt afbud til arrangementet og givet udtryk for utilfredshed med forløbet, idet der ikke har været lagt op til kommunal involvering i planlægningen på trods af, at der bl.a. tages afsæt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker målrettet kommunerne. Otto Ohrt, formand for
Sund By Netværket, chef i Aarhus Kommune, deltager som eneste kommunale repræsentant.
Forberedende grunduddannelse
Det er forventningen, at der indgås en politisk aftale om en ny forberedende
grunduddannelse inden sommerferien. Der er dog større knaster vedr. styring og finansiering, herunder det kommunale ansvar. Uanset udfaldet
(kommunale eller ikke-kommunale institutioner) vil kommunerne i fællesskab
(KKR) få et større ansvar, hvor vi i fællesskab skal sikre en bred dækning
med uddannelsestilbud til de unge.
Forhandling af fusion mellem de to EU-kontorer
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Der er i vidt omfang enighed om at fusionere EU-kontorerne Copenhagen
EU Office og Zealand Denmark. Det forventes at træde i kraft januar 2019,
så der kommer et samlet EU-kontor for Greater Copenhagen.
KKR Hovedstadens sekretariat
Søren Sandahl går på barsel i forlængelse af sommerferien. Mette Tra nevig
vikarierer i hans fravær.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Drøftelse af interessevaretagelse for VIPinfrastrukturprojekterne
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
KKR Hovedstaden har sammen med Region Hovedstaden vedtaget en række VIP-projekter, som giver et samlet bud på, hvordan der kan rettes op på
en del af det enorme behov for infrastrukturinvesteringer, som findes i Hovedstaden.
KKR Hovedstaden har besluttet at give Embedsmandsudvalget for Klima og
Infrastruktur ansvar for det videre arbejde med VIP-projekterne. Thomas
Barfoed, formand for Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur, orienterer kort om status på arbejdet.
Lars L. Nielsen fra Primetime er inviteret til at give et oplæg til temadrøftelse
om, hvad der er vigtigt i tilrettelæggelsen af den fælleskommunale interessevaretagelse i forhold til infrastrukturinvesteringer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Tager orienteringen om status på infrastrukturinvesteringerne til efterretning
– Drøfter interessevaretagelse for VIP-infrastrukturprojekterne.
Sagsfremstilling
KKR Hovedstaden har givet Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur ansvar for det videre arbejde med VIP-projekterne. Thomas Barfoed,
formand for Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur, orienterer kort
om status på arbejdet med at koordinere udmøntningen af KKR’s beslutning
og vil tage KKR's input med i det videre arbejde.
Lars L. Nielsen fra Primetime er inviteret til at give et oplæg til temadrøftelse
om strategisk interessevaretagelse i forhold til infrastrukturinvesteringer.
Lars L. Nielsen fortæller om, hvad der er vigtigt i tilrettelæggelsen af den
fælleskommunale interessevaretagelse.
Lars L. Nielsen rådgiver mange virksomheder, organisationer og kommuner
om interessevaretagelse og politisk kommunikation. Han har tidligere været
public affairs- og kommunikationsdirektør i Finansrådet, sekretariatschef og
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pressechef i Det Radikale Venstre, pressechef i Teknik og Miljøforvaltningen
i Københavns Kommune, sekretariatsleder for Europabevægelsen og er nuværende og tidligere medlem af bestyrelser for danske medier.
De vedtagne VIP-projekter er:
– Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen
Ansvarlige kommuner: De 6 nordkommuner ved fællesfinansieret medarbejder
– Vestlig transportkorridor, der skal aflaste Ring 3 og 4
Ansvarlige kommuner: Høje-Taastrup
– Automatisering af S-tog
Ansvarlige kommuner: Rødovre og Rudersdal
– Ny regionaltogforbindelse (Ring Syd)
Ansvarlige kommuner: Glostrup
– Forbedring af kystbanen
Ansvarlige kommuner: Fredensborg og de 6 nordkommuner ved fællesfinansieret medarbejder
– Sammenhængende banebetjening i håndfladen
Ansvarlige kommuner: Gladsaxe og København
– Østlig ringforbindelse (havnetunnel) – Undersøgelse
Ansvarlige kommuner: København
– Særligt vedr. Bornholm
Ansvarlige kommuner: Bornholm.
I forlængelse af de prioriterede projekter peges på, at der er behov for at se
nærmere på en række områder:
– Ombygning af Hillerød Station
– Yderligere analyse af forlængelse af metro
– Undersøge mulighederne for forlængelse Farum-S-banen.
Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen fra Thomas Barfoed, formand for Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur om status på infrastrukturinvesteringerne til efterretning. Endvidere drøftede KKR Hovedstaden interessevaretagelse for VIP-infrastrukturprojekterne med afsæt i oplæg fra Lars L.
Nielsen, Primetime. Plancher fra Lars L. Nielsen udsendes med referatet.
I drøftelsen indgik følgende bemærkninger:
– Der er behov for at prioritere projekterne, så de får den nødvendige gennemslagskraft. Men der skal også være fokus på, at kagen kan gøres
større. Kommunerne kan selv bidrage til momentum ved sætte penge,
byggegrunde mv. i spil.
– Der kan ses på mulighederne i OPP'er og alternative finansieringsløsninger.
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– Netop offentliggjort rapport fra Transportministeriet om førerløse S -tog afspejler en prioritering fra nationalt hold, hvilket umiddelbart er et eksempel på momentum.
– De 8 projekter er valgt ud fra, at alle kommuner kan se sig selv i dem. Aftalen er, at efterhånden som de modnes, så bakker kommunerne hinanden op. Denne aftale afspejler geografien og de forskellige interesser i
hovedstadsregionen.
– De prioriterede projekter har en meget forskellig tidsakse, og heri ligger
også en prioritering.
På baggrund af drøftelsen bedes Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur om at udarbejde en tidsakse for projekterne, så der kan udarbejdes
et beredskab for, hvordan og hvornår projekterne med fordel kan præsenteres.
Der er eftersendt et notat den 13. juni 2017 med forslag til udvidet model for
koordination af VIP-infrastrukturprojekter. På næste møde den 1. september
får KKR Hovedstaden forelagt et udvidet papir vedr. interessevaretagelse af
VIP-projekterne.
Rødovre Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at være tovholderkommune på automatisering af S-tog. Københavns Kommune overtager tovholderrollen evt. i samarbejde med andre interesserede kommuner.

3.2.

Orientering om proces for fælleskommunale temaer til ReVUS 2019-2022
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en
regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionen fastlægger selv processen.
KKR Hovedstaden har besluttet en proaktiv fælleskommunal fokuseret tilgang med afsæt i en række principper om bl.a. Greater Copenhagen, og har
opfordret de 29 borgmestre til at fremsende ønsker til ReVUS. Formålet er
at fastlægge kommunernes grundlag for drøftelse af ReVUS med regionen.

./.

For at kvalificere de fælleskommunale temaer og skabe fundamentet fo r
stærk forankring af kommende tværkommunale udviklingstiltag er bilagte
brev udsendt som opfordring til lokale drøftelser af ReVUS.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en
regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionernes ramme for ReVUS er defineret i Lov om erhvervsfremme, og regionen fastlægger processen for udarbejdelse af strategien frem mod den formelle høring i efteråret 2018
iblandt relevante aktører, herunder kommunerne.
KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 24. april 2017 en proaktiv
fælleskommunal tilgang med afsæt i en række principper om bl.a. Greater
Copenhagen, samt at det skal være få og fokuserede temaer og indsatser
(Fx 2-3 fokuserede temaer).
Samtidig opfordrede KKR Hovedstaden den 24. april til, at borgmestrene
fremsender kommunernes ønsker til ReVUS. Bilagte brev er udsendt til de
29 borgmestre som en opfordring til lokale drøftelser af ReVUS og stærkere
forankring af kommende tværkommunale udviklingstiltag.
Der opfordres til, at de kommunale tilbagemeldinger bliver fokuserede ifølge
de besluttede principper af 24. april. De kommunale temaer vil blive samlet
og behandlet af arbejdsgruppen i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst,
Uddannelse og Beskæftigelse med henblik på en samlet drøftelse på KKR
Hovedstadens møde den 1. september 2017. Drøftelsen skal munde ud i at
fastlægge kommunernes grundlag for drøftelse af ReVUS med regionen.
Beslutning
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at
den grønne dagsorden med fordel kan arbejdes mere tydeligt ind i temaerne.

3.3.

Rammeaftale 2018 og Fælles mål for det tværgående højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
SAG-2017-02127 mta
Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af den
årlige rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.
Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og fremlægges her til drøftelse i KKR Hovedstaden med henblik på en anbefaling til
kommunerne om at godkende aftalen.
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Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I Rammeaftale 2016
udvalgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde er videreført i
Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Anbefaler kommunerne at godkende Rammeaftale 2018
– Anbefaler kommunerne at godkende fælles mål for det tværgående højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Sagsfremstilling
Rammeaftale 2018
I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af længere og flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet de fælles målsætninger – der besluttes for området. Samtidig har der med udarbejdelse af
rammeaftale 2018 været et styrket fokus på politisk involvering samt inddragelse af brugerorganisationerne, som bl.a. har bidraget til at udvælge de
særlige temaer for 2018.
./.

Rammeaftalen omfatter de konkrete aftaler, der er indgået for pågældende
år om styring og udvikling af området. Uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. findes i bilag til aftalen og kan ses
her: http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/
Udviklingsstrategi
Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det højt specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.
Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke at være behov for at indgå
tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt.
Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om særlige temaer og fokusområder på tværs af kommuner og region. Som særlige temaer i 2018 er
valgt:
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– Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD
– Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige
indsatser.
Fokusområderne udspringer af de bevægelser, der har præget området de
seneste år. Det forventes at fokusområderne behandles med henblik på at
få mere viden om kommunernes behov for tilbud, faglige tilgange og samarbejde om tilbud til at styrke forudsætningerne for målrettede indsatser.
Styringsaftale
Styringsaftalen indeholder aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om
de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har indgået f ølgende flerårige aftale om udviklingen i udgifter per dag på det specialiserede
socialområde og specialundervisning, som KKR Hovedstaden godkendte på
møde den 24. april 2017:
At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige
med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris - og
lønniveauet i 2014.
Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for
kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Målet skal således nås i takstberegningen for 2018. Region Hovedstaden deltager ikke i denne aftale, da regionen beregner de indirekte omkostninger konkret.
K29 har drøftet rammeaftale 2018 og anbefaler, at kommunerne godkender
den. K29 ønsker samtidig, at brugen af tillægstakster får en sæ rlig opmærksomhed i 2018.
Såfremt KKR Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018, sendes den til
politisk godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden med frist den 1.
oktober 2017.
Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen sætter
en dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for sammen at give bedre og mere omkostningsef-
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fektive tilbud til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder med et proaktivt sigte vil de desuden stå stærkere i forhold til det
nationale fokus på, hvordan kommunerne løfter deres ansvar for det højt
specialiserede socialområde. Det er de højt specialiserede tilbud, hvor der
er et mellemkommunalt koordinationsbehov, der er i fokus i de fælles mål.
De fælles mål skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i
perioden 2018-2021 med henblik på at skabe grundlag for fokuserede flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder m.v., der iværksættes i regi af rammeaftalen. Implementeringen af de fælles mål, herunder
indledende aktiviteter og initiativer med henblik på at realisere mål og indsatser, forventes påbegyndt ved udgangen af 2017.
./.

Der er udarbejdet forslag til tre fælles mål, der vurderes centrale i forhold til
at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af rammeaftalen:
– Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
– Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om
de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
– Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast
fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive
indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.
For hvert af de tre mål er der udarbejdet forslag til to indsatser.
Såfremt KKR Hovedstaden godkender Fælles mål for det tværgående højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet , vil de blive
sendt til politisk godkendelse i de 29 kommuner og Region Hovedstaden
samtidig med Rammeaftale 2018 med svarfrist den 1. oktober 2017.
Beslutning
KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende Rammeaftale 2018.
SF og Enhedslisten kan ikke tiltræde styringsaftalens tekst om, "at udgifter
pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris - og
lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014".
Der blev rejst spørgsmålet om objektiv finansiering for Geels gårdsskolens
målgruppe af børn og unge på lignende skoletilbud.
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KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende fælles mål for det
tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

3.4.

Forslag til temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 og status på
arbejdet i udvalget om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen
SAG-2017-02127 mta
Baggrund
I henhold til den gældende lovgivning skal der i 2018 indgås en ny sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen for perioden 2019-2022. Der er
dog udsigt til, at den gældende sundhedsaftale forlænges et år, idet udvalget om Det Nære Sundhedsvæsen barsler med et forslag om en forskydning
af aftaleperioden for at sikre større politisk forankring blandt de nyvalgte politikere. Indtil dette spørgsmål er afklaret, fortsætter forberedelserne til en
kommende sundhedsaftale på det i dag gældende grundlag.
På møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017 blev der således fastlagt en
ramme for de overordnede principper, organisering og proces for arbejdet
med den kommende sundhedsaftale.

./.

Der er efterfølgende udarbejdet forslag til temaer for den kommende sundhedsaftale. Disse temaer forventes drøftet på et dialogmøde for Hovedstadens kommuner den 21. juni 2017.
Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen forventes at
afrapportere i juni 2017. På baggrund heraf vil Sundhedsministeriet formentlig i efteråret 2017 offentliggøre regeringens plan for det nær e og sammenhængende sundhedsvæsen. Idet sundhedsaftalesystemet er til drøftelse i
udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen gives
til orientering en kort status på arbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Drøfter forslag til temaer i den kommende sundhedsaftale
– Tager orienteringen om arbejdet i udvalget og om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning.
Sagsfremstilling
Forslag til temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022
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I henhold til gældende lovgivning skal der i 2018 indgås en ny sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsministeriets gældende retningslinjer for sundhedsaftaler indebærer, at det nuværende KKR Hovedstaden skal overdrage en ramme for kommende sundhedsaftale, som i den ny
valgperiode kan bruges til forhandlinger med Region Hovedstaden primo
2018.
For at sikre en proaktiv kommunal tilgang til den kommende sundhedsaftale
skal KKR Hovedstaden således allerede før sommerferien 2017 give startskuddet for arbejdet med sundhedsaftale 2019-2022.
De nationale mål for sundhedsvæsnet samt Hovedstadskommuner nes KKRmål (som netop er godkendt i alle kommunalbestyrelser) danner en fokuseret ramme, der skaber tydelig politisk retning i den kommende sundhedsaftale.
Derudover forslås følgende tre temaer for den kommende sundhedsaftale,
som kan indgå i KKR Hovedstadens fremadrettede arbejde med at indgå
sundhedsaftale med Region Hovedstaden:
Vi skal være bedre til udskrivninger
Det gode udskrivningsforløb er en afgørende del af den enkelte borgers
sammenhængende forløb i sundhedstrekanten, og vigtigheden tydeligg øres
af stadig hurtigere og mere komplekse udskrivninger. Vi skal i fællesskab
have fokus på at forbedre udskrivningerne, særligt med henblik på at sikre
at borgerne ikke bliver genindlagt. Vi skal blandt andet have fokus på udveksling af data/patientoplysninger, adgangen til almen praksis og specialiseret rådgivning fra regionen, og så skal vi sikre, at borgerne ikke udskrives,
før de reelt er færdigbehandlede.
Vi skal have en klar opgavefordeling
Kortere indlæggelser og en omlægning fra stationær til mer e ambulant behandling har forvandlet borgerens eget hjem til et potentielt behandlingssted. Ni ud af ti kommuner beskriver, at de i dag varetager behandling, der
tidligere var varetaget på sygehuset, hvorfor der skal være et stærkt fokus
på opgaver, der flytter sig fra hospitalerne til kommunerne. Deres rette placering skal drøftes, og aftalt opgaveoverdragelse skal finde sted.
For personalet i kommunerne, på sygehusene og i almen praksis skal ansvaret for indsatser og levering fremstå klar og tydelig, mens borgerne skal
opleve et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset hvem, der har ansvaret for opgaven.
Vi skal skaber mere lighed i sundhed
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Det er et grundlæggende princip i det danske sundhedsvæsen, at der er lige
adgang til ydelserne. Men borgernes forudsætninger for at kunne tage imod
en indsats og/eller blive tilbudt en indsats er forskellige. Lighed i sundhed
skal skabes gennem en nuanceret og differentieret tilgang, der sikrer borgerne lige adgang til og brug af de sundheds- og serviceydelser, der leveres
af såvel regionen, almen praksis og kommunerne.
Under hvert tema kan der udvælges og arbejdes med forskellige målgrupper.
Den nuværende sundhedsaftale indeholder et stort antal indsatser, og der
vil derfor i udviklingen af den kommende aftale være behov for et stærkt fokus på at begrænse antallet af indsatser til de mest nødvendige.
Det foreslås at følgende pejlemærker danner rammen for fastlæggelse af
indsatser i den kommende sundhedsaftale:
– Indsatsen skal adressere en væsentligt udfordring i det sammenhængende sundhedsvæsen
– Indsatsen skal forventes at have stor effekt
– Indsatsen vil potentielt påvirke et stort volumen af sammenhængende patientforløb.
For at sikre en bred politisk drøftelse og ejerskab til temaer og pejlemærker
afholdes den 21. juni 2017 et politisk dialogmøde for borgmestre, udvalgsmedlemmer og direktører på sundhedsområdet.
K29 har drøftet forslag til sundhedstemaer og anbefaler, at borgerperspektivet er tydeligere i temaerne. Derudover understreges behovet for, at næste
sundhedsaftale er fokuseret med færre mål.
Status på arbejdet i udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Det foreliggende udkast til udvalgsrapport indeholder en række relevante initiativer, som KL vurderer, vil bidrage positivt til det nære o g sammenhængende sundhedsvæsen. Den uplanlagte opgaveglidning fra regioner til
kommuner har dog været vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.
KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at
flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det
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nære sundhedsvæsen. Formen og indholdet i et sådant arbejde drøftes i udvalget i maj og juni, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på
hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner.
Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse i den sidste del af udvalgsarbejdet. KL har foreslået:
– At der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være
indgået ved udgangen af andet valgår
– At der sikres klarere rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau,
bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi)
– At der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels ved
at forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage områder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, såfremt
der er evidens på området
– At Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlægges.
Danske Regioner og KL er enige om forskydning af perioden og forlængelse
af de nuværende aftaler, idet det vil give de nyvalgte politikere bedre mulighed for at sætte sig ind i sundhedsområdet forud for indgåelse af aftalen.
I forhold til forskydning af sundhedsaftaleperioden vil det konkret be tyde, at
de gældende sundhedsaftaler skal forlænges i ét år, således at næste
sundhedsaftaler først skal træde i kraft og indsendes til Sundhedsstyrelsen
ved udgangen af december 2019. På trods af enighed i udvalget er det usikkert, om Sundhedsministeriet kommer med en udmelding herom før udvalget afrapporterer i juni. En forlængelse af de nuværende sundhedsaftaler
kan besluttes af sundhedsministeren, mens øvrige forandringer vil kræve
lovændringer og dermed mere tid.
Indtil der er klarhed over en eventuel udskydelse fortsættes forberedelserne
til en kommende sundhedsaftale på det i dag gældende grundlag.
Beslutning
KKR Hovedstaden drøftede forslag til temaer i den kommende sundhedsaftale med særligt fokus på spørgsmålet om en klar opgavefordeling.
KKR Hovedstaden tog orientering om arbejdet i udvalget om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen til efterretning.

3.5.

Etablering af nye psykiatriske afdelinger
SAG-2017-02127 tle/mta
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Baggrund
Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud,
som blev indgået i efteråret 2016, er der i maj måned blevet fremsat lovforslag i Folketinget med forslag om oprettelse af i alt 150 særlige pladser
på psykiatriske afdelinger i regionerne. Lovforslaget forventes at træde i
kraft 15. juli 2017 med henblik på, at pladserne står klar primo 2018. Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af de 150 pladser
ikke meldes centralt ud, men bør aftales lokalt med kommuna l involvering.
Grundet det korte tidsmæssige afsæt for etablering af pladserne er det væsentligt, at KKR Hovedstaden igangsætter en administrativ forberedelse af
planlægning af de nye psykiatriske afdelinger. Hovedvægten bør ligge på
samarbejdet med Region Hovedstaden med henblik på at sikre den fornødne kommunale indflydelse og danne grobund for et fremadrettet hensigtsmæssigt samarbejde om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samarbejde mellem de kom mende afdelinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden igangsætter en administrativ forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med deltagelse af repræsentanter fra både social- og sundhedsområdet. Der udarbejdes et administrativt oplæg herom til drøftelse på et af de to kommende KKR-møder.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilb ud,
som blev indgået i efteråret 2016, er der den 3. maj 2017 fremsat forslag om
oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling. KL har i drøftelserne
med staten om lovforslaget om etablering af nye psykiatriske afdelinger lagt
vægt på, at pladserne skulle etableres i den regionale psykiatri og, at kommunerne skal have visitationsansvaret. Begge dele er imødekommet.
I det fremsatte lovforslag er afsættet, at der er behov for et psykiatrisk behandlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset gruppe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale
støttetilbud.
Udvalgte elementer i forslaget er, at:
– Der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behandlingspsykiatrien med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en rehabiliterende indsats under kontrollerede former.

SIDE | 21

KKR Hovedstaden | 14-06-2017

– Afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære
psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag
typisk genindlægges i psykiatrien mange gange i løbet af et år.
– Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med
respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlingspsykiatrien i regionsregi.
– Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på
1,75 mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme
pladser.
Vold på botilbud har været et alvorligt problem for kommunerne. Derfor er
KL gået konstruktivt ind i en dialog om en løsning. KL har grundlæggende
taget positivt imod forslaget om de nye psykiatriske afdelinger, som forventes at skabe et bedre og mere passende behandlingstilbud til målgruppen,
samt afledt positiv effekt for personalet og de øvrige beboere i de kommunale botilbud. Herudover kan det nye visitationsforum blive en stærk platform
for et bedre samarbejde med psykiatrien om håndteringen af den relevante
persongruppe.
Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service
samtidig mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer af gørelse om
visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig
i længerevarende botilbud efter serviceloven.
KL har lagt afgørende vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være
realistiske. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning
om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressourcekrævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af
de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale
for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan
være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de
nye pladser fuldt ud.
På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages
en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne
følger op herpå. For nogle kommuner vil der være behov for at bruge en andel af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering af de nye pladser.
Dertil kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt,
hvilket bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye
pladser.
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Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på
centrale aktivitetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægningsprocenter og opholdsvarighed. Derudover bør der følges op på henvisningsmønstre, herunder hvem, der tager initiativ til indstillingen af borgeren, samt
hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt regi eller i behandlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de nye
særlige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser i behandlingspsykiatrien.
Endvidere skal der ske en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem regioner.
I Region Hovedstaden forventes dialogen om de nye pladser at være forankret i Den Administrative Styregruppe (DAS), og dermed i Embedsmandsudvalget for Sundhed. Men idet etablering og drift af de nye pladser hænger
tæt sammen med udviklingen i tilbud efter serviceloven, er det centralt, at
der sker en tæt koordination med Embedsmandsudvalget for Socialområdet
og Specialundervisningen.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. KKR-formandsskabet vil følge planlægningen af de nye pladser tæt.

3.6.

KL-udspil på voksensocialområdet ’Fælles om Fremtidens
Socialpolitik’
SAG-2017-02127 mta
Baggrund
KL offentliggjorde den 10. maj 2017 et politisk udspil på voksensocialområdet med titlen ’Fælles om Fremtidens Socialpolitik’. Udspillet er blevet til på
baggrund af en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer.
For at kvalificere KL’s arbejde med udspillet har KKR Hovedstaden drøftet
synopsis for udspillet på møde den 25. november 2016.
Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og
ønsker. Med udspillet lægger KL op til, at velfærd er langt mere end det, en
kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj
grad noget, som vi skaber sammen. Udspillet indeholder en række han dlingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og øvrige aktører
på området inden for fem temaer; rehabilitering, beskæftigelse boliger, hel-
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hedssyn på tværs af social og sundhed (med hovedvægten på psykiatri) og
mere praksisnær viden.
En række af anbefalingerne berører emner, som indgår i det tværkommunale samarbejde på social- og sundhedsområdet bl.a. vedrørende psykiatriområdet. Det forventes, at de dele af KL’s udspil, der berører det tværgående
højt specialiserede socialområde, vil blive adresseret i forbindelse med implementeringen af de fælles KKR mål.
Indstilling
Udspillet 'Fælles om Fremtidens Socialpolitik' fremlægges til orientering og
drøftelse af, hvordan KKR kan følge udspillet op regionalt, fx ved at understøtte kommunernes politikudvikling inden for de enkelte temaer, medvirke
til at fremme tværkommunale samarbejder og indgå i dialog med brugerorganisationer og de faglige organisationer.
Det indstilles endvidere, at KKR drøfter forslag til aktiviteter eller initiativer,
som kan indgå i KL's arbejde med en plan for det videre arbejde med udspillets anbefalinger.
Sagsfremstilling
Baggrunden for udspillet er et socialområde i rivende udvikling med ændrede rammer for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. D et
udfordrer også samarbejdet mellem aktørerne på området, som det bl.a.
kunne ses i forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.
KL har derfor siden efteråret haft en forstærket dialog på voksensocialområdet. Blandt andet har KL og DH i første halvår af 2017 i fællesskab med en
værtskommune (og i rammeaftaleregi) afholdt regionale arrangementer for
de lokale handicapråd og kommunale ledere og medarbejdere.
Udspillet har til formål, at:
– Skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på området
brugerorganisationer, faglige organisationer mv.
– Understøtte KL’s interessevaretagelse over for Folketing, ministerier mv.
– Understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-socialområdet.
Udspillets afsæt er den kommunale virkelighed, hvor flere og flere borgere
efterspørger hjælp og støtte i en tid, hvor kommunernes økonomiske ramme
er under pres. Men som udspillet understreger, betyder det ikke, at kommunerne holder op med at tænke udvikling. Der er i kommunerne et konstant
fokus på, hvordan tingene kan gøres bedre. Det eksemplificeres bl.a. i cases fra en række kommuner.
Udspillet kommer med en række anbefalinger inden for fem temaer:

SIDE | 24

KKR Hovedstaden | 14-06-2017

Med rehabilitering som afsæt: Her anbefales det bl.a., at kommunerne med
afsæt i rehabiliteringsbegrebet sætter mål for og følger op på, hvordan deres
indsatser understøtter borgerens livsmestring. I forlængelse heraf lægges
vægt på, at regeringen understøtter kommunernes mulighed for at arbejde
rehabiliterende.
Det er socialt at tænke beskæftigelse: Her anbefales det bl.a., at inklusion
på arbejdsmarkedet er det styrende mål for indsatser på tværs af social,
sundhed og beskæftigelse.
Boligen som ramme for det gode liv: Her anbefales det, at regeringen ændrer boliglovgivningen, så kommunerne får langt bedre muligheder for at arbejde rehabiliterende i den eksisterende boligmasse; samt at der sikres bedre rammer for at tilvejebringe billige boliger.
Helhedssyn på tværs: Her anbefales det bl.a., at det samlede psykiatriområde opprioriteres nationalt samt at det bør undersøges, om der de senere år er sket en forskydning af ressourcer fra behandling til udredning og
mellem målgrupper. Det anbefales desuden, at kommuner og region i sundhedsaftaleregi styrker dialogen om betydningen af reduktionen i indl æggelsestid samt stigningen i borgertilgang.
Mere praksisnær viden om effekt af sociale indsatser: Det anbefales bl.a., at
kommunerne styrker deres forpligtende samarbejde om at anvende en fælles dokumentationspraksis på socialområdet.
KL har som led i arbejdet med udspillet offentliggjort en række analyser i
Momentum, som understøtter udspillet anbefalinger. Der er bl.a. offentliggjort en analyse af væksten i borgere, som modtager § 85-støtte samt en
analyse, som viser udviklingen i behandlingspsykiatrien for udvalgte målgrupper.
KL's sekretariat er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en
plan, der nærmere beskriver, hvordan KL arbejder med udspillets anbefalinger. Dette arbejde tager både afsæt i igangværende aktiviteter samt nye initiativer.
Udspillet ligger på KL’s hjemmeside http://www.kl.dk/Kommunaleopgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

SIDE | 25

KKR Hovedstaden | 14-06-2017

3.7.

KL-udspil – Orientering om "Godt på vej – mod uddannelse
og job"
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
KL's bestyrelse har sat fokus på kommunernes samlede ansvar for 0-18 års
området og er tidligere på året kommet med tre udspil under den samlede
overskrift "Godt på vej". De tre udspil har været rettet mod henholdsvis dag tilbud, forældre og senest de forberedende ungdomsuddannelsestilbud. Det
fjerde udspil under overskriften "Godt på vej" offentliggøres m edio juni og
har titlen – mod uddannelse og job. Fokus er her på de udfordringer, der er i
forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
De fem KKR'er drøftede i foråret 2016, på opfordring fra KL's bestyrelse,
hvordan man kan arbejde med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De input er indarbejdet i det kommende udspil.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Drøfter, hvorvidt KKR vil følge op på følgende to anbefalinger fra udspillet:
– Udarbejdelse af en strategi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse
– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs - og beskæftigelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte
vækststrategier m.v.
– Drøfter, om der på andre måder kan følges op regionalt på KL's udspil for
at få flere unge i erhvervsuddannelse.
Sagsfremstilling
Det er følgende udfordringer, som KL ønsker at svare på med sit udspil:
– Danmark mangler faglært arbejdskraft. For få elever vælger de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Det skyldes bl.a.:
– Det er en generel samfundstrend, at en studentereksamen og de akademiske uddannelser har højeste status – ofte på bekostning af erhvervsuddannelserne
– Det er svært for de unge at træffe et så specifikt karrierevalg i 9. klasse, som en erhvervsuddannelse fordrer
– Folkeskolen udfordrer ikke elevernes uddannelsesvalg i tilstrækkelig
grad
– Uddannelsesinstitutionerne er udfordret af økonomi og bureaukrati,
som bl.a. leder til en centralisering af udbuddet af uddannelserne og
hård konkurrence
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– Der er en række praktiske udfordringer for de unge, som eksempelvis
geografisk spredning af uddannelser, der har stor betydning for de unges valg.
KL’s svar på udfordringerne retter sig dels mod udskolingen og dels mod
kommunerne/KKR, staten og erhvervsskolerne. Anbefalingerne falder under
følgende seks overskrifter:
– Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet
– Bedre lokal forankring af erhvervsuddannelserne
– Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne, så de matcher erhvervslivets be hov
– En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karrierelæring
– En styrket praksis- og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen
– En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdomsuddannelserne.
KL lægger i udspillet op til, at KKR skal have en større koordinerende rolle i
forhold til erhvervsskoleområdet. KL arbejder i den sammenhæng for, at:
– Kommunerne skal have formel indflydelse på det geografiske udbud af
erhvervsuddannelser via KKR
– Den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelse styrkes
ved at repræsentationen udvides med et medlem, så der fremover udpeges to kommunale medlemmer – en politisk og en på strategisk administrativt niveau.
Derudover anbefaler KL i udspillet, at KKR arbejder for at:
– Lave en strategi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse for at styrke
Den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelser
– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs - og beskæftigelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækststrategier m.v.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.8.

Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne og
PAU uddannelsen 2018
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
KKR Hovedstaden skal fastsætte næste års dimensionering på SOSU- og
PAU området på baggrund af, at kommunerne har meldt ønsker til pladser
ind til KL.
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Kommunernes ønsker til at oprette SOSU- og PAU-pladser stemmer
overens med sidste år og derfor fastholdes dimensioneringen.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
– Godkender dimensionering på 639 social- og sundhedshjælpere, 1.065
social- og sundhedsassistenter og 237 pædagogiske assistenter for 2018
– Godkender at det regionale måltal for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter fordeles efter samme fordelingsnøgle som i
2017.
Sagsfremstilling
KL har besluttet at fastholde den nuværende fordelingsnøgle omkring fordeling af pladser mellem de 5 KKR. Det anbefales derfor også, at KKR Hovedstaden fastholder den nuværende dimensionering af social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2018.
I Hovedstaden drejer det sig om 639 hjælpere og 1.065 assistenter. Igen i år
har kommunerne haft mulighed for at melde ind med ønsker til ekstra pladser på hjælper- og assistentuddannelsen. Her er billedet det samme som
ved indmeldinger til 2017, kun få kommuner ønsker at oprette ekstra pladser. I Hovedstaden er der ønsket 11 ekstra hjælperpladser og 8 ekstra assistentpladser.
Det skal bemærkes, at kommunerne i hovedstadsregionen aktuelt oplever
store udfordringer med at rekruttere social- og sundhedshjælpere. I forbindelse med implementeringen af de nye social-og sundhedsuddannelser er
der aktuelt meget få ansøgere til de opslåede elevstillinger og området bør
følges tæt, da der kan opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft på området
inden for kort tid.
På PAU-området har kommunerne i Hovedstaden også meldt ønsker ind til
det kommende års dimensionering. Samlet er der i Hovedstaden meldt 237
pladser ind, hvilket stort set stemmer overens med sidste års dimensionering på 240 pladser. Det anbefales derfor, at fastholde dimensioneringen på
det nuværende niveau.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.9.

Kommunekvoter 2017 og 2018
SAG-2017-02127 ssan
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Baggrund
Udlændingestyrelsen har i april 2017 udmeldt et nedjusteret landstal for antallet af flygtninge, som forventes at skulle have opholdstilladelse i 2017.
Landstallet er nedjusteret fra oprindeligt 15.000 til 8.500 i september til
4.000 i april 2017.
Efterfølgende er også landstallet for 2018 meldt ud. Dette er fastsat til 3.000
personer.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager til efterretning, at de fremlagte fordelinger er Udlændingestyrelsens beslutning.
Sagsfremstilling
Flygtningefordeling 2017
Nedjusteringen af landstallet for 2017 sker i lyset af faldet i antallet af nyindrejste asylansøgere samt de aktuelle forventninger til antallet af afgørelser i
2017.
Den hidtidige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne med afsæt i den matematiske model er på baggrund af drøftelse p å
tværs af de 5 KKR videreført.
Udlændingestyrelsen har herefter fastsat følgende regionskvoter for det
nedjusterede landstal 2017:
Region Hovedstaden

1.083

Region Sjælland

561

Region Syddanmark

589

Region Midtjylland
Region Nordjylland
I alt

1.069
698
4.000

Udlændingestyrelsen har som i tidligere år lavet en beregning af fordelingen
på kommuner efter styrelsens matematiske model, jf. lovgivningen. Det er
disse kommunekvoter, som styrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke
indgår anden aftale. Fristen for tilbagemelding til styrelsen er den 16. juni
2017.
De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er:
København

290

Frederiksberg

113

Ballerup

41

Brøndby

-
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Dragør

16

Gentofte

126

Gladsaxe

46

Glostrup

12

Herlev

18

Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup

22
-

Lyngby-Taarbæk

61

Rødovre

16

Ishøj
Tårnby
Vallensbæk

44
-

Furesø

18

Allerød

8

Fredensborg

34

Helsingør

22

Hillerød

16

Hørsholm

24

Rudersdal

37

Egedal

50

Frederikssund

19

Halsnæs

11

Gribskov

5

Bornholm

34

I alt

1.083

Flygtningefordeling 2018
Udlændingestyrelsen har meddelt følgende regionskvoter for 2018, som
man på tværs skal søge at indgå aftale om.
Region Hovedstaden

944

Region Sjælland

514

Region Syddanmark

303

Region Midtjylland

713

Region Nordjylland
Landstallet

526
3.000

Praksis med at lade udlændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne med afsæt i den matematiske model er på baggrund af drøftelser på tværs af de 5
KKR videreført. Dette er inden 1. juni meddelt styrelsen, der som i tidli gere
år har lavet en beregning af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model.
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Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. september 2017 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af aftale
om kommunekvoter, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2017 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som må påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2018 jf. integrationslovens § 8 stk.
3.
De beregnede forventede kommunekvoter for 2018 er:
København

277

Frederiksberg

65

Ballerup

29

Brøndby

-

Dragør

15

Gentofte

71

Gladsaxe

39

Glostrup

11

Herlev

11

Albertslund

-

Hvidovre

26

Høje-Taastrup

-

Lyngby-Taarbæk

54

Rødovre

15

Ishøj

-

Tårnby

29

Vallensbæk

4

Furesø

23

Allerød

4

Fredensborg

17

Helsingør

7

Hillerød

25

Hørsholm

19

Rudersdal

36

Egedal

7

Frederikssund

48

Halsnæs

22

Gribskov

49

Bornholm

41

Region Hovedstaden i alt

944

Bemærkninger til beregningerne
Beregningerne af de nye kvoter er baseret på opdateret datagrundlag, og
der kan derfor ikke forventes en lige stor reduktion i alle kommuners kommunekvoter som følge af reduktionen i landstallet. Eksempelvis vil forskelli-
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ge antal af familiesammenførte kunne give betydelige udsving, når der laves
genberegninger.
Det bemærkes af Udlændingestyrelsen i brev af 18. april 2017, at Styrelsen
er opmærksom på, at der med de nye kvoter vil være kommuner, hvis kvoter
allerede er opfyldt eller overskredet. Ligeledes vil der være enkelte kommuner, som med de nye kvoter ikke skal modtage nogle flygtninge i 2017, som
allerede har modtaget enkelte flygtninge i 2017.
Beslutning
KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

Forberedelse af næste valgperiode i KKR
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
Denne valgperiode i KKR nærmer sig sin afslutning. På den baggrund vil der
på de kommende to KKR-møder blive lagt op til at opsamle erfaringer fra arbejdet i den snart forløbne valgperiode samt forberede, hvad der skal overleveres til det nye KKR.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om forberedelse af
næste valgperiode til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er to KKR-møder tilbage i denne valgperiode (henholdsvis 1. september
og 10. oktober). Det vil være naturligt, at der på disse to møder dels samles
op på erfaringerne fra arbejdet i KKR i denne valgperiode og dels drøftes,
hvordan den nye valgperiode kan forberedes, så der ligger et godt grundlag
for arbejdet i det nye KKR.
Der lægges op til at drøfte følgende hovedpunkter på de to KKR -møder:
1. september
– Erfaringerne med KKR i denne valgperiode (drøftelse af synspunkter og
vurderinger vedr. KKR's virksomhed, møder, organisering, samspi l med
de udpegede repræsentanter, kontakt/dialog med kommunalbestyrelserne, kommunikation m.v.)
– KKR's udpegede repræsentanter i regionale fora (vurdere de fora, som
KKR i denne valgperiode har udpeget repræsentanter til, og drøfte evt.
ændringer i næste valgperiode).
10. oktober:
– Overlevering til det nye KKR (afsluttende drøftelse af anbefalinger m.v.)
– KKR's udpegede repræsentanter i regionale fora (godkende liste over,
hvad KKR skal udpege politiske repræsentanter til i næste valgperiode).

./.

Til orientering er vedlagt en samlet tids- og aktivitetsplan med oversigt over
forberedelse af næste valgperiode, valg og konstituering af KKR 2018 -2022.
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Det fremgår her bl.a., at KL's bestyrelse i det tidlige efterår vil fastsætte såvel KL's honoreringsregler (der også omfatter politikerne i KKR) som forretningsordenen for KKR for den nye valgperiode.
Endvidere fremgår det, at hovedpunkterne i processen for valg og konstituering af det nye KKR vil være:
– På valgaftenen den 21. november 2017 opgør KL valgresultatet samlet for
kommunerne i hvert KKR-område
– Når der er valgt borgmestre på de konstituerende møder i de nye kommunalbestyrelser senest den 15. december 2017, beregner KL, hvor
mange supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer de enkelte partier
skal vælge til hvert KKR
– Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR foregår i de enkelte
partier i perioden medio december 2017 til medio januar 2018
– Der afholdes konstituerende møder i de fem KKR ultimo januar 2018.
Beslutning
KKR Hovedstaden tog sagen til efterretning.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til næste møde i KKR
SAG-2017-02127 ssan
Baggrund
Næste møde i KKR Hovedstaden afholdes onsdag den 1. september 2017
på Pharmakon i Hillerød. Mødet holdes fra kl. 10.00-12.00 med efterfølgende frokost. Der er mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00.
Der forventes bl.a. følgende punkter på dagsordenen:
–

ReVUS 2019-2022

Indstilling
Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Beslutning
KKR Hovedstaden tog sagen til efterretning med en præcisering af, at næste
møde er fredag den 1. september 2017.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
SAG-2017-02127 ssan

Beslutning
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