
 

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-2017-01197 abk 

 

Baggrund 

Referat af KKR Hovedstadens møde den 6. februar 2017 er udsendt den 9. 

februar 2017. Referatet er tilgængeligt her. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af mødet den 6. fe-

bruar 2017.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81452/cf_202/Referat_06-02-17.PDF
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

SAG-2017-01197 abk 

 

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 

– Praksisplanudvalget 

Ninna Thomsen orientererede om sidste nyt fra Sundhedskoordinationsud-

valget og Praksisplanudvalget. Lægedækningsundersøgelsen fylder meget. 

Undersøgelsen viser bl.a., at lægerne mangler viden om kommunernes til-

bud. Det viser sig, at 40 pct. af de praktiserende læger ikke kender kommu-

nernes tilbud, hvilket særligt er en udfordring inden for specialiseret rehabili-

tering.  

 

Steen Christiansen supplerede med sidste nyt fra overenskomstforhandlin-

ger mellem KL og PLO. Forhandlingerne er i sidste fase, men det er endnu 

uvist, om der kommer en aftale eller et lovindgreb. 

 

– Vækstforum 

Steen Hasselriis orienterede om de seneste projekter, som er blevet god-

kendt i Vækstforum Hovedstaden. Det drejer sig om: 

1. The Extra Mile, som skal mindske social deroute hos bl.a. udsatte migran-

ter fra andre EU-lande og hjælpe dem ind på det danske arbejdsmarked i 

brancher, hvor der er brug for arbejdskraft, bl.a. byggeri  og service, herun-

der særligt restaurationsbranchen. Ansøger er Kirkens Korshær. 
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2. FUEL, som skal understøtte målet om at flere unge søger og gennemfører 

en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Ansøger er Frederikssunds Kommu-

ne. 

Herudover blev endelig mål- og resultatplan for 2017 for Danish Design So-

ciety godkendt på Vækstforums møde.  

 

– Væksthus Hovedstadsregionen 

Henrik Rasmussen orienterede om seneste bestyrelsesmøde, hvor resul-

tatopgørelse fra 2016 blev præsenteret med gode resultater. Bestyrelsen 

har igangsat et samarbejdsprojekt med Folketingets Erhvervsudvalg, hvor 

fokus er på at løse udfordringerne med erhvervsudvikling inden for de eksi-

sterende rammer. Samarbejdet vil på Folkemødet lave et fælles arrange-

ment om de gode erhvervsmuligheder og erhvervsfremmetiltag, som findes i 

Hovedstaden. Erhvervs- og vækstministeren har meldt sin deltagelse i ar-

rangementet. 

 

– RAR Hovedstaden 

Ole Bjørstorp orienterede om fælles formandskabsmøde mellem RAR og 

KKR Hovedstaden. Primært fokus for mødet var på opkvalificering af ar-

bejdskraften og IGU-forløb. Diskussionen handlede om nødvendigheden af 

opkvalificering for at imødekomme virksomhedernes behov. Mødet resulte-

rede ikke i opstilling af fælles mål for IGU-forløb i kommunerne, men i en 

fælles ambition om at kommunerne skal arbejde videre med at få flere i IGU-

forløb. Herudover var der på mødet blevet talt om at flere unge skal opfor-

dres til at søge en erhvervsuddannelse. 

 

– Klimapolitisk Forum 

Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

 

– Movia 

Afbud fra Thomas Gyldal. 

 

– Wonderful Copenhagen 

Drøftedes med oplæg fra Wonderful Copenhagen. 

 

– Copenhagen Capacity 

Pia Allerslev orienterede om seneste møde, hvor man havde drøftet status 

for 2016. Det er det bedste resultat nogensinde for organisationen, idet man 

har skabt mange nye jobs og tiltrukket nye talenter. Herudover har bestyrel-

sen diskuteret Brexits betydning for tiltrækning af virksomheder. Bestyrelsen 

drøftede også, hvorvidt Copenhagen Capacitys tilbud til udenlandsk talent 

også skal tilbydes til fagligt uddannede eller personer uden formelle uddan-

nelser, og således ikke kun til personer med videregående uddannelser.  
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– Formanden 

Formanden havde intet at tilføje.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Ny turismestrategi – Oplæg fra Wonderful Copenhagen 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

Wonderful Copenhagens nye turismestrategi bygger på, at turister vil være 

”midlertidige lokale”, mens de er her. Administrerende direktør for Wonderful 

Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen, vil på mødet præsentere den nye turis-

mestrategi, og orienterer KKR Hovedstaden om arbejdet i Wonderful Co-

penhagen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Wonderful Copenhagens nye turismestrategi bygger på, at turister ikke læn-

gere blot er turister – og vil i mindre grad opfattes som sådan. De vil være 

”midlertidige lokale”, mens de er her - og således opleve ”localhood”.  

 

Wonderful Copenhagens nye turismestrategi sætter samspillet mellem bor-

gerne og de besøgende i fokus, og lægger op til at få endnu mere ud af den 

enkelte gæst. Samtidig skal hovedstaden i højere grad sælges internationalt 

ved, at flere synliggør destinationen mere og bedre. Læs evt. mere om stra-

tegien her – Link til ny turismestrategi. 

 

Administrerende direktør for Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen, 

præsenterer den nye turismestrategi og orienterer om arbejdet i Wonderful 

Copenhagen. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

KKR Hovedstaden drøftede oplægget fra Wonderful Copenhagen og viste 

særligt interesse i, hvordan kommunerne kan bruge den nye strategi og spil-

le ind i den. Der var drøftelser af strategiens tilgang om at bruge nye medier 

og fremhæve mere ’lokale’ oplevelser. Flere KKR-medlemmer ønskede sig 

helt konkrete værktøjer i forlængelse af strategien. Hvordan tiltrækker kom-

munerne de nye turister og hvilke oplevelser skal kommunerne tilbyde? 

 

  

http://localhood.wonderfulcopenhagen.dk/
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3.2. Oplæg om fælles kommunalt grundlag for arbejdet med 
ReVUS 2019-2022 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en 

regional vækst- og udviklingsstrategi. KKR Hovedstaden efterspurgte på sit 

møde den 26. november 2016 en drøftelse med regionen af, hvordan kom-

munerne kan inddrages tidligere i ReVUS-arbejdet. K29 anbefaler et oplæg 

med principper for et fælles kommunalt grundlag for det kommende arbejde 

med ReVUS. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter og godkender oplæg til fælles 

kommunalt grundlag for arbejdet med ReVUS 2019-2022. 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal med bidrag fra Vækstforum i hver valgperiode vedtage en 

regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien skal indeholde en 

redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regio-

nale vækst- og udviklingsvilkår. 

 

KKR Hovedstaden efterspurgte på sit møde den 26. november 2016 en drøf-

telse med regionen af, hvordan kommunerne kan inddrages tidligere i Re-

VUS-arbejdet, herunder særligt hvordan der tages politiske beslutning i for-

længelse heraf. 

 

Arbejdet med en ny Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) for 

den kommende valgperiode igangsættes snart. Embedsmandsudvalget for 

Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet oplæg med principper 

for et fælles kommunalt grundlag for arbejdet med ReVUS 2019-2022, samt 

udpeget repræsentanter fra kommunerne til at indgå i de indledende drøftel-

ser med regionen om tilrettelæggelse af proces og udpegelse af temaer og 

emner for den kommende ReVUS. 

 

K29 anbefaler oplægget med principper som et fælles kommunalt grundlag 

for det kommende arbejde med ReVUS.  

 

Principper for ReVUS 2019-2022 

De kommunale principper er et fælles grundlag for drøftelserne om en mere 

fokuseret ReVUS 2019, som peger op mod visionen i Greater Copenhagen, 

og som med få konkrete indsatser kan udvikle vores region. Der er fokus på 

at få forholdsvis få projekter, der giver et reelt afkast til borgere, virksomhe-
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der, besøgende m.v., og som derfor reelt kan give et løft til udviklingen i re-

gionen. 

 

1. Greater Copenhagen som omdrejningspunktet 

Visionerne i Greater Copenhagen skal fortsat være helt centrale for udform-

ningen af ReVUS. 

 

2. Få fokuserede temaer og indsatser 

For at få den størst mulige effekt af ReVUS er det afgørende, at der også er 

tale om få fokuserede temaer – fx 2-3 temaer. 

 

3. Decentral effekt 

Temaer og indsatser i ReVUS skal have reel effekt i forhold til virksomheder, 

besøgende m.v. Samt nå ud til borgerne ved at være nærværende og be-

tydningsfulde for borgerne og kommunerne. 

 

4. Langsigtede investeringsplaner 

Det er ønsket, at der skabes grundlag for at udviklingsmidlerne knyttet til 

ReVUS udmøntes i få, større og mere fokuserede projekter. 

 

5. Tidlig inddragelse af relevante netværk 

I forbindelse med afklaring, udvikling og kvalificering af kommunale ønsker 

til temaer og indsatser inddrages relevante netværk i processen. Her tænkes 

fx på KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for Klima og Infrastruktur og 

Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Formanden lagde til grund for beslutningen, at KKR Hovedstaden involveres 

igen. Senest på september-mødet skal KKR Hovedstaden have en mere 

kvalificeret drøftelse af input til indholdet af ReVUS. Borgmestrene bedes 

derfor sende input på vegne af deres kommuner til kommende ReVUS til 

KKR formandskabet og sekretariatet. 

 

  

3.3. Status på arbejdet omkring infrastrukturinvesteringer 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vedtog i efteråret 2016 et fælles 

grundlag for infrastrukturprioriteringer i hovedstaden. Der arbejdes med or-

ganisering af fælles interessevaretagelse i samarbejde med regionen. Der 

lægges op til, at Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur koordine-
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rer det videre arbejde med organiseringen omkring VIP projekterne. KKR-

formanden supplerer mundtligt på mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  

– Tager status på arbejdet med VIP projekter til efterretning 

– Godkender, at Embedsmandsudvalget for Klima og Infrastruktur koordine-

rer det videre arbejde med organiseringen omkring VIP projekterne 

 

Sagsfremstilling 

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vedtog i efteråret 2016 et fælles 

grundlag for infrastrukturprioriteringer i hovedstaden. 

 

Følgende projekter blev vedtaget:  

 

Prioriterede vejprojekter # VIP PROJEKTER:  

– Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, der skal mindske 

trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København og dermed 

reducere rejsetiden til centrale trafikknudepunkter 

– Vestlig transportkorridor, der skal aflaste Ring 3 og 4 – VVM-

undersøgelse 

– Østlig ringforbindelse (havnetunnel) som skal medvirke til at aflaste 

trængslen i indre København og de vestlige ringveje – Undersøgelse 

 

Prioriterede kollektive trafikprojekter # VIP PROJEKTER:  

– Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metro-

system 

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

havnen 

– Forbedring af kystbanen 

– Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

– Særligt vedr. Bornholm. 

 

Formålet med de fælles prioriteringer er via et fælles politisk grundlag at til-

trække infrastrukturinvesteringer til hovedstadsregionen. Det er derfor vig-

tigt, at kommunerne og regionen fortsat bakker op om de prioriterede projek-

ter, og vedbliver at fremme deres realisering. For at kunne lægge det for-

nødne pres på fremdriften i de vedtagne projekter har KKR Hovedstaden og 

Regionsrådet endvidere besluttet, at arbejde videre med fælles interesseva-

retagelse og kommunikationsplatform for at få regering og Folketing i tale.  

 

./. KKR Hovedstadens sekretariat har udarbejdet vedlagte notat med oplæg til 

rammer for hvorledes interessevaretagelse skal iværksættes. Oplægget er 
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drøftet politisk mellem regionen og KKR. KKR-formanden orienterer om be-

slutningerne herfra og mindre aftalte justeringer af oplægget.  

 

Helt kort skal der etableres en politisk styregruppe og der skal ske en af-

dækning af midler, der måtte være til rådighed. Endvidere skal der for alle 

VIP projekterne skabes et grundlag for videre interessevaretagelse. Ligesom 

der politisk er ønske om at afholde en konference for lokalt valgte folke-

tingsmedlemmer og trafikordfører samt øvrige interessenter i august 2017. 

Konferencen skal både favne Greater Copenhagen Trafik-Charter og de fæl-

les infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden. 

 

I forbindelse med interessevaretagelse af hovedstadens prioriteringer er det 

nødvendigt at holde sig orienteret ift. øvrige projekter og arbejder på trans-

portområdet. Særligt i. det arbejde der foregår i regi af Greater Copenhagen 

og fremme af det fælles trafikcharter. Ligeledes skal der tages højde for pro-

jekter igangsat i regi af ReVUS m.v. 

 

Beslutning 

Forud for drøftelsen havde KKR-formandskabet omdelt forslag til tilføjelse til 

indstillingen: 

 

I beslutningspapiret fra september er omtalt en række projekter, hvor der er 

behov for yderligere analyse. 

Det gælder: 

– Ombygning af Hillerød Station 

– Forlængelse af metroen, henholdsvis. Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-

Hvidovre og Ny-EllebjergBispebjerg  

– Undersøge mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke 

den kollektive trafikforbindelse fx en forlængelse Farum-S-banen mod Hil-

lerød. 

For disse projekter udarbejder Embedsudvalget en køreplan for det videre 

arbejde og igangsætter denne. 

KKR Hovedstaden tager endvidere til efterretning, at spørgsmålet om om-

bygning af Hillerød Station har VIP-lignende status for Region Hovedstaden. 

 

Jørgen Johansen fra Allerød Kommune bemærkede, at Fingerplanen hand-

ler om hele hånden med både fingre og håndflade. Øjvind Vilsholm fra Fu-

resø bemærkede, at Enhedslisten ønsker særligt at prioritere kollektiv infra-

struktur over motorvejsudvidelser. Michael Hemming Nielsen fra Gribskov 

ønskede opprioritering af den kollektive trafik til nordkysten. Steen Hassel-

riis fra Halsnæs opfordrede til, at der på et kommende KKR-møde nedsæt-

tes en koordinerende gruppe med ansvar for de prioriterede VIP projekter.  
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KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen med ovenstående tilføjelse. KKR 

formandskabet vil på junimødet vende tilbage med en opfølgning på Steen 

Hasselriis bemærkninger om en koordinerende gruppe. 

 

  

3.4. Projekt ”Kompetent arbejdskraft i Greater Copenhagen” 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 6. februar 2017 at igangsætte 

projekt ’Kompetent arbejdskraft i Greater Copenhagen’. Nu foreligger den 

endelige projektorganisering, og projektet forventes opstartet i efteråret 

2017, såfremt der bevilges penge fra regionen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Projekt om kompetent arbejdskraft er tidligere besluttet på mødet i KKR Ho-

vedstaden den 6. februar 2017. Projektet er blevet til i et samarbejde med 

Nordsjællands Rekrutteringsservice og Hovedstadens Rekrutteringsservice 

og spiller ind i forhold til fyrtårnsprojektet Vækstkritiske kompetencer i den 

regionale ReVUS Handlingsplan 2017-2018.  

 

Projektet er en fokuseret opskalering af rekrutteringsservicernes arbejde 

med mangel på kompetent arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen samt 

transportbranchen i Greater Copenhagen, hvor der bl.a. er dokumenteret 

mangel på struktører, murere, tømrere, VVS-montører, elektrikere og chauf-

fører. 

 

Nu foreligger den endelige projektorganisering, som udover de to rekrutte-

ringsservices også omfatter LO Hovedstaden som økonomisk partner. DI 

har samtidig meddelt, at de ikke deltager som partner. 

 

LO Hovedstadens indtræden som økonomisk partner betyder, at  kommu-

nernes medfinansiering er sænket, at målgruppen er justeret til også at om-

fatte jobskiftere og andre i beskæftigelse, samt at der er aftalt mål for LO 

Hovedstadens deltagelse i projektet. 

 

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Vækst, uddannelse og be-

skæftigelse har udpeget to medlemmer med ansvar for at følge arbejdet 

med kompetent arbejdskraft. 
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Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

  

3.5. Input til national væksthusaftale for 2018 

SAG-2017-01197 thtr 

 

Baggrund 

Forud for de årlige økonomiforhandlinger indgår KL og regeringen en natio-

nal aftale om væksthusenes indsats, der opstiller parternes forventninger til 

resultater, effekter og fokus. Som optakt til forhandlingerne ønsker KL, at få 

input fra de fem KKR til forhandlingsoplægget, inden det skal godkendes af 

KL’s bestyrelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter og giver input til KL’s forhand-

lingsoplæg til den nationale væksthusaftale for 2018. 

 

Sagsfremstilling 

Dette års nationale aftale mellem KL og regeringen om væksthusene indgås 

ligesom sidste års aftale i lyset af det igangværende eftersyn af erhvervs-

fremmesystemet.  

 

Det er fortsat en del af regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering, at 

man vil gennemføre en forenkling af erhvervsfremmesystemet, så det bliver 

nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomhe-

der, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet.  

 

Det forventes ikke, at regeringen vil komme med et udspil om forenkling før 

kommunalvalget i november 2017. 

 

Forløbet omkring aftalen for 2017 var usædvanligt, da aftalen først blev 

godkendt af erhvervsministeren i november 2016. KL’s bestyrelse havde 

godkendt aftalen i maj som de forrige år. Derudover var en del af de fælles 

erklæringer om væksthusenes centrale rolle som knudepunkt i det samlede 

erhvervsfremmesystem udgået af aftalen for 2017. 

 

KL’s sekretariat lægger op til, at de fælles erklæringer igen bliver en del af 

aftalen, men det vil formentlig være et ønske fra Erhvervsministeriet at  beva-

re et vist manøvrerum i forhold til den forenkling af erhvervsfremmesyste-

met, som forventes at komme i 2018. 

 

Resultatopgørelsen for 2016 er klar og sendt ud til væksthusenes direktører 

og formænd. Væksthusenes samfundsøkonomiske afkast er steget, fra  5,07 

kr. til 5,63 kr. pr. kr. investeret via den kommunale basisfinansiering af 
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væksthusene. Dermed er væksthusene et væsentligt skridt tættere på mål-

sætningen på 6 kr. 

 

Væksthusene står centralt i KL’s overvejelser om organiseringen af det 

fremtidige erhvervsfremmesystem, og KL står bag det enstrengede er-

hvervsfremmesystem med lokal basisvejledning i kommunerne og speciali-

seret vejledning i væksthusene.  

 

Den hastige digitale udvikling betyder, at virksomhedernes forretningsmo-

deller er under hastig forandring. Det er en udfordring, som måske især 

rammer de mange små og mellemstore virksomheder og de tusindvis af ar-

bejdspladser, de repræsenterer. Derfor er det også vigtigt, at væksthusene 

følger med udviklingen. På baggrund heraf foreslås det, at der i den nationa-

le væksthusaftale for 2018 formuleres 1-2 målsætninger, som adresserer 

denne udfordring. Dette er også vigtigt for at positionere væksthusene 

stærkt i forhold til den fremtidige indretning af erhvervsfremmesystemet.  

 

Der lægges op til at justere i målsætningen omkring eksport, så væksthuse-

ne får et stærkere incitament til at øge eksporten i de vejledte virksomheder, 

i stedet for at øge andelen af eksporterende virksomheder, som i forvejen er 

over 50 procent. Derudover lægges der op til, at målet om andelen af virk-

somheder i vækstlaget udgår, da målet opgøres 4 år bagud i tid og dermed 

ikke er et operationelt og fremadskuende mål for væksthusene. 

 

Den nationale aftale består af 10 resultat- og effektmål, hvoraf 2-3 af mål-

sætningerne løbende varieres, så de afspejler aktuelle erhvervspolitiske pri-

oriteringer.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen og gav nedenstående input. 

 

Steen Christiansen fra Albertslund: 

1) Fokus skal være på kerneopgaven, som er erhvervsfremme 

2) Fokus i opgaveleveringen skal være på øget afkast af investeringer 

3) Særligt skal fremmes forretningsmodeller inden for digital og teknologisk 

udvikling  

 

Frank Jensen fra Københavns Kommune: Der ligger store fremtidige 

vækstmuligheder for Hovedstadens virksomheder i big data og behandling 

af big data. Væksthuset skal fokusere på virksomhederne, som ifølge Kø-

benhavns Erhvervsråd vurderer, at systemet stadig er uigennemskueligt. 

Væksthus Hovedstaden bør fokusere på samarbejde med Væksthus Sjæl-

land. 
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Henrik Rasmussen fra Vallensbæk Kommune: Enig i input fra Albertslund 

om at arbejde med effektmål for kommunernes investeringer i erhvervs-

fremme. Samtidig er det vigtigt, at væksthusets knudepunktsfunktion styr-

kes.  

 

Dorte Meldgaard fra Hillerød Kommune: Væksthusenes primære opgave er 

at servicere virksomhederne, det vil sige at skabe vækst, iværksætteri osv. 

Det er fint med en fælles plan, men der skal være plads til forskellighed og 

at tilpasse væksthusenes tilbud til de kommunernes forskelligheder. 

 

  

3.6. Drøftelse af ramme for kommende sundhedsaftale 2019-
2022 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

I henhold til den gældende lovgivning skal der i 2018 indgås en ny sund-

hedsaftale mellem kommunerne og regionen. For at sikre en proaktiv kom-

munal tilgang til den kommende sundhedsaftale skal KKR Hovedstaden alle-

rede før sommerferien 2017 give startskuddet for arbejdet med sundhedsaf-

tale 2019-2022.  

 

Der lægges op til, at KKR Hovedstaden fastlægger en ramme for de over-

ordnede principper, organiseringen og processen for at arbejdet med kom-

mende sundhedsaftale, som kan sikre fælles sigte og afbureaukratisering. 

Der koordineres og sikres sammenhæng med KKR Hovedstadens mål for 

sundhed. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter principper, organisering og pro-

ces for arbejdet med kommende sundhedsaftale. 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til den gældende lovgivning skal der i 2018 indgås en ny sund-

hedsaftale mellem kommunerne og regionen. For at sikre en proaktiv kom-

munal tilgang til den kommende sundhedsaftale skal KKR Hovedstaden alle-

rede før sommerferien 2017 give startskuddet for arbejdet med sundhedsaf-

tale 2019-2022. KKR Hovedstaden skal fastlægge en ramme for de over-

ordnede principper, organiseringen og processen.  

 

K29 anbefaler en kommunal tilgang, der skal sikre et politisk og administra-

tivt ejerskab i processen under hensyn til kommunalvalg i efterår 2017. Sam-

tidig peger K29 på et fælles sigte om afbureaukratisering og sammenhæng 

med KKR Hovedstadens mål for sundhed. 
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Sundhedsministeriets gældende retningslinjer for sundhedsaftaler indebæ-

rer, at det nuværende KKR Hovedstaden skal overdrage en ramme for 

kommende sundhedsaftale, som i den ny valgperiode kan bruges til hastige 

forhandlinger med Region Hovedstaden primo 2018.  

 

./. Region Hovedstaden har peget på 3 fæ lles udfordringer med ’Somatiske 

færdigbehandlingsdage på sygehus’, ’Forebyggelige indlæggelser blandt 

ældre’ samt ’Vi bliver flere ældre’ i Region Hovedstaden (jf bilag).  

 

Forslag til overordnede principper for kommunernes deltagelse i arbejdet 

med ny sundhedsaftale 

 

– Politisk ejerskab 

Kommende KKR Hovedstaden fastlægger selv sit politiske fokus i sund-

hedsaftale på baggrund af forarbejde omkring temaer og erfaringer fra 

tidligere KKR Hovedstaden samt koordinering med kommunalbestyrel-

serne. Der afrapporteres således på den nuværende sundhedsaftale til 

nyt KKR Hovedstaden i 2018. 

 

– Fokuseret og forenklet 

Fokus er at løse de væsentligste udfordringer for det sammenhængende 

sundhedsvæsen med størst mulig positive effekter for flest muligt pati-

entforløb. Fokuser samarbejde i sundhedstrekanten (Kommuner, region 

og praktiserende læger).  

 

– Gensidigt forpligtende  

Få og konkrete indsatser, hvor man gensidigt ønsker at forpligte sig på 

økonomi og opfølgning. 

 

Forslag til organisering af arbejdet med ny sundhedsaftale 

– For at sikre kontinuitet i arbejdet i denne valgperiode forankres arbejdet i 

en gruppe bestående af de kommunale SKU-medlemmer og KKR-

formandskabet. 

– Embedsmandsudvalget får ansvar for oplæg til politiske drøftelser, afhol-

delse af dialogmøde og inddragelse af øvrige aktører såsom PLO Hoved-

staden og de lokale samordningsudvalg omkring hospitalsklyngerne.  

 

Forslag til proces 

2017 

– 24. april fastlægger KKR Hovedstaden ramme med organisering  

– 19. maj SKU-møde 

– 14. juni fastlægger KKR Hovedstaden det videre arbejde og forslag til te-

maer for kommende sundhedsaftale  
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– Juni afholdes dialogmøde om sundhed til overlevering af viden og involve-

ring af kommunalbestyrelsesmedlemmer 

– 15. september SKU-møde  

– 10. oktober drøfter KKR Hovedstaden forventeligt et SKU-udspil.  

 

2018 

– Møde 2018 konstitueres nyt KKR Hovedstaden  

– Møde 2018 drøfter KKR Hovedstaden ønsker til sundhedsaftale 

– Møde 2018 etablerer KKR Hovedstaden forhandlingsmandat og godken-

der 1. udkast til sundhedsaftale og sendes i høring 

– Møde 2018 – Høring i kommunalbestyrelser 

– Møde i 2018 – Høring i kommunalbestyrelser. 

 

Processen for de kommende regionale sundhedsaftaler bliver diskuteret na-

tionalt. KL arbejder med et forslag til fornyelse af sundhedsaftalesystemet, 

herunder den nugældende lovgivning og Sundhedsstyrelsens gældende ret-

ningslinjer. KL’s forslag indeholder bl.a. en forskydning af aftaleperioden, 

der vil betyde, at den nuværende sundhedsaftale forlænges, så de nye poli-

tikere i 2018 kan få en god proces med ny sundhedsaftale. KL’s forslag for-

ventes drøftet på møde primo maj i udvalget for det nære sundhedsvæsen. 

Det er endnu ingen meldinger om evt. ændringer i sundhedsaftalekonceptet, 

og forberedelserne til en kommende sundhedsaftale fortsættes derfor på det 

i dag gældende grundlag. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

Ninna Thomsen fra Københavns Kommune foreslog psykiatrien og opga-

veglidning fremhævet som temaer til kommende aftale og drøftet på kom-

mende KKR-møde. Samtidig efterspurgte Ninna Thomsen sammenhæng 

med de nyligt vedtagne KKR mål for sundhed.  

 

  

3.7. Aftale om udvikling i udgifter per dag på det specialiserede 
socialområde og specialundervisning 

SAG-2017-01197 abk 

 

Baggrund 

Takstanalysegruppe under Embedsmandsudvalget for Socialområdet og 

Specialundervisning har udarbejdet en analyse af udviklingen i udgifter per 

dag i perioden 2014-2017 samt af kommunernes samlede udgifter til det 

specialiserede socialområde 2012-2015. Resultaterne af analysen viser, at 

over halvdelen af kommunerne samt Region Hovedstaden er på vej ti l at le-

ve op til aftalen for 2014-2018. Samlet set er udgifter per dag reduceret med 
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1,0 procent i perioden 2014 til 2017 og er således på vej mod aftalens mål 

for 2018. Analysen fremlægges til drøftelse i KKR Hovedstaden sammen 

med orientering om de tiltag, som administrativt er taget, og vil blive taget i 

den kommende tid for fortsat at følge området tæt og understøtte kommu-

nernes arbejde med at sikre efterlevelse af den flerårige aftale i 2018.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

– Fastholder den flerårige aftale om udviklingen i udgifter per dag for perio-

den 2014-2018 i Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 

– Tager analysen af udviklingen i kommunernes udgifter til det specialisere-

de socialområde 2014-2017 til efterretning 

– Tager til efterretning, at Embedsmandsudvalget for Socialområdet og 

Specialundervisning fortsat vil følge udviklingen i udgifter per dag tæt og 

sammen med K29 have fælles fokus på tiltag til at sikre, at alle kommuner 

lever op til den flerårige aftale i 2018. 

 

Sagsfremstilling 

I Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 indgik kommunerne og regionen føl-

gende flerårige strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialom-

råde og specialundervisningsområdet: 

– At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialom-

råde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris - 

og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 

2014. 

 

I forbindelse med Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 skal kommunerne i 

hovedstadsregionen i regi af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden 

indgå en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de taksbelagte tilbud på 

det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2018.  2017 er 

således et mellemår, hvor der kan gøres status på, om kommunerne og re-

gionen er på vej mod at leve op til aftalen i 2018. 

 

Analysen af udviklingen i udgifter per dag i perioden 2014-2017 samt af 

kommunernes samlede udgifter til det specialiserede socialområde 2012-

2015 viser, at over halvdelen af kommunerne samt Region Hovedstaden er 

på vej mod at leve op til aftalen for 2014-2018. Således har 17 kommuner 

samt Region Hovedstaden reduceret udgifter per dag i deres takstbelagte 

tilbud med 1,5 procent eller mere fra 2014 til 2017. En reduktion på 1,5 pro-

cent ud af en samlet reduktion på 2,0 procent svarer til, at der er gået tre 

fjerdedele af aftaleperioden. Desuden viser analysen, at kommunerne sam-

let set de seneste fem år har formået at leve op til aftalerne om reduktioner.   
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./. Der vedlægges et kort notat, der opsummerer de centrale resultater fra ana-

lysen. Den samlede analyse fra Takstanalysegruppen under Embeds-

mandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning kan ses her på 

kl.dk.  

 

På tværs af regionen kan der udledes en række eksterne faktorer, der bi-

drager til forklaringer på, hvorfor nogle driftsherrer oplever udfordringer i 

forhold til at nedbringe udgifter per dag i tilbuddene. Det er eksempelvis sti-

gende kompleksitet i målgrupperne på de tværgående tilbud, flere ældre 

borgere i tilbuddene, behov for moderniseringer af utidssvarende tilbud samt 

krav fra Socialtilsynet om øget normering m.v. Alle faktorer, der stiller krav 

om øgede ressourcer og behov for tilpasninger af de fysiske rammer. 

 

Analysen viser endvidere, at kommunerne i hovedstadsregionen målt per 

indbygger har øget de samlede udgifter på det specialiserede socialområde 

fra 2012 til 2015. Herunder er udgifterne til det specialiserede voksenområ-

de steget, mens udgifterne til børn og unge er reduceret. 

 

Analysens resultater indikerer, at udfordringen med de stigende samlede 

udgifter på området primært skyldes eksterne forhold som stigning i mål-

grupperne samt styringsmæssige forhold i relation til kommunernes økono-

mistyring og visitation fremfor stigning i udgifter per dag i tilbuddene. Disse 

forhold adresseres primært på den landspolitiske dagsorden samt i de en-

kelte kommuner.  

 

I regi af udviklingsprojekter i rammeaftalen understøttes dog løbende admi-

nistrativt en dagsorden, der adresserer ressourcepresset på det specialise-

rede socialområde. Desuden vil Embedsmandsudvalget for Socialområdet 

og Specialundervisning sammen med K29 fortsat have fælles fokus på at 

sikre, at alle kommuner lever op til den flerårige aftale i 2018. Der vil såle-

des blive udarbejdet en samlet redegørelse om årsager, der ligger til grund 

for, at nogle kommuner ikke oplever at have mulighed for at reducere udgif-

ter per dag yderligere, samt hvilke tiltag kommunerne arbejder med for at 

sikre efterlevelse af den flerårige aftale i 2018. I forhold til den generelle ud-

giftsudvikling og ressourcepresset vil Embedsmandsudvalget og K29 fortsat 

gennem videndelingsaktiviteter, konkrete udviklingsprojekter og de fælles 

mål for det tværgående specialiserede socialområde sætte fokus på kvalitet, 

effekt samt bedre organisering og ressourceudnyttelse af de tværgående 

indsatser og tilbud i hovedstadsregionen. 

 

Endelig skal nævnes, at kommunerne i hovedstadsregionen har indgået en 

aftale om, at der fra den vejledende norm for beregning af de indirekte om-

kostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger 

(overheadprocent), arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Dagsorden-til-mode-i-KKR-Hovedstaden-den-24-april-2017-id221547/?n=0&section=29800
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for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Målet skal således være 

nået i taksterne for 2018, og der vil derfor blive endeligt fulgt op på efterle-

velse af aftalen i 2018. Vedlagte analyse viser, at kommunerne i gennemsnit 

har anvendt en overheadprocent på 6,3 i taksterne for 2017. Kommunerne 

er altså på vej til at leve op til den indgåede aftale i 2018.  

 

K29 anbefaler indstillingen. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen med nedenstående bemærkninger. 

 

Der var en kort drøftelse af, i hvilken grad aftalen forpligter kommunerne til 

at samarbejde og ramme det samme udgiftsniveau.  

 

Enhedslisten og SF kunne ikke tiltræde indstillingens første punkt om at 

fastholde aftale om udviklingen i udgifter per dag. 

 

SF havde følgende tilføjelse til referatet: 

”SF anerkender behovet for effektiviseringer og udvikling på området, men 

vi afviser den mekaniske grønthøstermetode. Derfor kan SF ikke tiltræde 

indstillingspunktet om den fortsatte takstreduktion.” 

 

Elisabeth Ildal fra Rudersdal ønskede et fokus på samskabelse på områ-

det. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Udpegning UCCs bestyrelse  

SAG-2017-01197 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden udpeger et medlem til professionshøjskolen UCC’s besty-

relse. Ved KKR Hovedstadens konstituering tilfaldt pladsen i UCC’s besty-

relse Socialdemokraterne, der indstillede borgmester Jesper Würtzen, Balle-

rup, til posten.  

 

Jesper Würtzen har ønsket at trække sig fra posten, og Socialdemokraterne 

har i stedet peget på borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskom-

mune, som nyt medlem af bestyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger Winnie Grosbøll som repræsen-

tant i UCC’s bestyrelse. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

  

4.2. Udpegning af nyt medlem til Samarbejdsudvalget vedr. ki-
ropraktik 

SAG-2017-01197 abk 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden udpeger et medlem til Samarbejdsudvalget vedr. kiro-

praktisk behandling. Ved KKR Hovedstadens konstituering tilfaldt pladsen i 

Samarbejdsudvalget Dansk Folkeparti, der indstillede kommunalbestyrel-

sesmedlem Lone Madsen, Ballerup, til posten.  

 

Lone Madsen har nu ønsket at trække sig fra posten, og Dansk Folkeparti er 

derfor blevet anmodet om at pege på et nyt medlem til Samarbejdsudvalget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden – efter indstilling fra Dansk Folkeparti – 

udpeger et nyt medlem til Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktisk behandling. 

 

Beslutning 
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Efter indstilling fra Dansk Folkeparti udpegede KKR Hovedstaden Ole Søhøj 

Nielsen fra Halsnæs.  
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5. KKR 

 

 

5.1. Omlægning af fællessekretariaterne for Greater Copenha-
gen, Fysioterapi og Sundhed 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

Set i lyset af udviklingen af Greater Copenhagen-samarbejdet er der behov 

for at permanentliggøre stillingen i det kommunale fællessekretariat for Gre-

ater Copenhagen. Dette kan enten gøres ved at øge kommunernes bidrag 

eller ved en omlægning af de eksisterende fællessekretariater.  

 

Konkret foreslås, at sammenlægge to fællessekretariater ved at overflytte 

opgaveporteføljen for Fysioterapi til Sundhed og lade visse opgaver bortfal-

de. Herved bliver tre stillinger til to, idet den ubesatte stilling i sundheds -

sekretariatet ikke genbesættes, hvilket svarer til erfaringer med organiserin-

gen omkring Fysioterapi og Sundhed fra øvrige regioner. K29 anbefaler ind-

stillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden opprioriterer Greater Copenhagen ved at 

permanentliggøre stillingen i Greater Copenhagen-sekretariatet, samt at 

overflytte opgaveporteføljen for fællessekretariatet for Fysioterapi til Sund-

hed uden at genbesætte den ledige stilling i Sundhedssekretariatet, og som 

konsekvens heraf acceptere bortfald af visse opgaver. 

 

Sagsfremstilling 

Det kommunale Greater Copenhagen-sekretariat er midlertidigt finansieret 

indtil 1. marts 2018, og den midlertidige stilling har netop derfor vist sig van-

skelig at besætte, siden den blev ledig med udgangen af januar 2017. For 

indeværende udlåner Københavns Kommune derfor en medarbejder til Gre-

ater Copenhagen-sekretariatet.  

 

Nu lægges der op til en permanentliggørelse af det kommunale Greater Co-

penhagen-sekretariat med henblik på rekruttering. K29 anbefaler indstillin-

gen. 

 

Medmindre kommunerne ønsker at tilføre ressourcer til fællessekretariater-

ne forudsætter en sådan opprioritering af Greater Copenhagen-sekretariatet 

en omlægning i nogle de øvrige sekretariaters bemanding og opgaveporte-

føljer. 
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Sundhedssekretariatet har haft en ledig stilling siden udgangen af januar 

2017, og KL udlåner for indeværende en medarbejder midlertidigt. 

 

Konkret lægges op til at sammenlægge to fællessekretariater ved at overflyt-

te opgaveporteføljen for Fysioterapi til Sundhed og lade visse opgaver bort-

falde. Udgangspunktet er, at stillingen fra Fysioterapi overføres til Sund-

hedssekretariatet forventeligt med virkning fra 1. august 2017, idet de an-

sættelsesretlige forhold endnu ikke er undersøgt i detaljen. Herved bliver tre 

stillinger til to, idet den ubesatte stilling i sundhedssekretariatet ikke gen-

besættes. Dette svarer til, hvordan man har erfaring med at organisere sig 

omkring Fysioterapi og Sundhed i de øvrige regioner.  

 

En sammenlægning af sekretariaterne for Fysioterapi og Sundhed vil inde-

bære en gennemgang af sekretariaternes opgaveporteføljer samt bortfald af 

de opgaver, som ikke nødvendigvis skal løses fremadrettet. Sådanne opga-

ver, som bortfalder, kunne eksempelvis være rådgivning og information til 

enkeltkommuner, netværksmøder og overenskomstfortolkning. Formanden 

for Embedsmandsudvalget for Sundhed involveres i denne prioritering.  

 

Videre proces 

Der sigtes efter at kunne besætte den ledige stilling i Greater Copenhagen-

sekretariatet per 1. august 2017 og ligeledes snarest muligt have overflyttet 

opgaveporteføljen fra Fysioterapi til Sundhed. Udgangspunktet er, at stillin-

gen fra Fysioterapi overføres til Sundhedssekretariatet forventeligt med virk-

ning fra 1. august 2017, idet de ansættelsesretlige forhold endnu ikke er un-

dersøgt i detaljer. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

Thyge Enevoldsen fra Frederiksberg spurgte ind til, om beslutningen lever 

op til de lovmæssige krav for området. 

 

Kommunaldirektør fra Albertslund Jette Runchel, bekræftede, at lovgivning 

og overenskomst vil blive fulgt. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til næste møde i KKR 

SAG-2017-01197 ssan 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Hovedstaden afholdes onsdag den 14. juni 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: 

– Den sociale rammeaftale for 2018 

– Fælles mål på det specialiserede socialområde og specialundervisning  

– Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelserne 2018 

– Fordeling af flygtninge 2018 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

SAG-2017-01197 abk 

 

 

 

  

 

Beslutning 

      

 

  

 

 


