
 

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. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2017 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 11-10-2017 09:30 

Sted: Sørup Herregård 

 Sørupvej 26 

 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  

Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

i tidsrummet 8.00 - 9.30 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden  

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsorden. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i: 

1. Beslutningssager 

2. Temadrøftelser 

3. Orienteringssager 

4. Meddelelser 

 

1. Beslutningssager  

Beslutningssager er de sager, hvor KKR konkret skal tage stilling til en sag. 

Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslutnings-

kompetencen, og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at fremme en sag. 

Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddelbart kan tages 

stilling til indholdet, og at de derfor som udgangspunkt ikke kræver en grun-

dig drøftelse på møderne. 

 

2.Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere varig-

hed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere tidspunkt. 

Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som hovedregel lagt op 

til behandling to gange. Første gang til drøftelse og anden gang til beslut-

ning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne oftest bliver indledt af 

en ekstern oplægsholder. 

 

3. Orienteringssager 

Orienteringssager er sager, der har til formål at bidrage til fælles viden. Det 

er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efterretning 

uden yderligere dialog. 

 

4. Meddelelser 

Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og information 

fra diverse møder. 
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1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 31. august 2017 blev udsendt den 6. september 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjælland.  

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referat, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands 

hjemmeside http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-

Sjalland-den-31-august-2017-id226814/?n=0&section=29800 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-31-august-2017-id226814/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-31-august-2017-id226814/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: KL's forebyggelsesudspil på sundhedsom-
rådet 

SAG-2016-06829 jebj 

 

Baggrund 

Sagen indledes af Thomas Adelskov som formand for KL's Social- og Sund-

hedsudvalg. 

 

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

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

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

alle borgere specifikt i forhold til alkohol og tobak.  

 

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

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

deholder seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkelte 

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

 

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

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 

 

Kommunaldirektørerne i K17 opfordrer på baggrund af deres drøftelse af 

sagen til, at KL's udspil i sin endelige form danner afsæt for i 2018 at sætte 

fokus på, at sundhedstilstanden i Region Sjælland generelt ligger lavt og 

stiller krav om forbedringer. Der er således grundlag for, at kommunerne ar-

bejder aktivt med forebyggelse i 2018 såvel lokalt som i KKR-regi. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter udkastet til forebyggelsesudspil som 

grundlag for det videre arbejde med udspillet. Herunder særligt drøfter fokus 

og budskaber i de seks pejlemærker. 

 

Sagsfremstilling 

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

re med kronisk sygdom og en øget andel af børn og unge, der vurderes ikke 

at have et rigtig godt helbred, og samtidig har symptomer på dårlig mental 

sundhed, stiller krav til et øget fokus på forebyggelsesindsatsen i Danmark.  

 

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

mende og forebyggende opgave i kommunerne. Social- og Sundhedsudval-
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get har besluttet, at udspillet skal fokusere på målgrupperne børn og unge 

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

 

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

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

kommune. Dette ved at understøtte de enkelte temaer i udspillet med kon-

krete anbefalinger.   

 

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

handlingen i Social- og Sundhedsudvalgets møde i september rummer op-

lægget nu seks pejlemærker, der skal være retningsangivende for de enkel-

te temaer.  

 

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

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

ke være en række initiativer, som KL agter at arbejde videre med, samt kon-

krete anbefalinger KL har til kommunerne.  

 

Der arbejdes med følgende seks pejlemærker i udspillet:  

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv 

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

3. Alle unge skal have plads i fællesskabet 

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

5. Ingen børn og unges liv må skades af alkohol 

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

 

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

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

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

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

eller det tidlige voksenliv.  

 

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

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

grænse kommunernes rolle i forebyggelsesindsatsen.  

 

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

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

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

cember møderne i udvalgene.  

 

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

med KL's Sundhedskonference den 16. januar 2018. 
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Region Sjælland 

Sundhedstilstanden i Region Sjælland er på en række parametre udfordret, 

hvilket giver grundlag for aktivt at arbejde med forebyggelse i den kommen-

de tid.  

 

Sundhedstilstanden bliver opgjort på centrale parametre i Sundhedsprofilen 

for Region Sjælland, der senest er offentliggjort for 2013, jf.  

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-

indsatser/hvordanhardudet/om-sundhedsprofilen/Sider/default.aspx. 

 

Sundhedsprofilen udarbejdes hvert 4. år og bygger på spørgeskemaunder-

søgelsen ”Hvordan har du det?”. Den har til formål at kortlægge borgernes 

trivsel, sundhed og sygdom. 

 

Region Sjælland arbejder aktuelt med nye tal for Sundhedsprofilen i Region 

Sjælland og offentliggør i starten af 2018 rapporten Sundhedsprofilen 2017.  

 

 

2.2. Beslutningssag: Regional aftale med Væksthus Sjælland  

SAG-2016-06829 jebj 

 

Baggrund 

Hvert år indgår KKR en regional aftale med væksthuset. Som i de foregåen-

de år er der lagt op til en fælles aftale for Væksthus Sjælland og Væksthus 

Hovedstaden. KKR Sjælland havde på møde den 31. august 2017 en første 

drøftelse af oplæg til væksthusaftale. Parallelt har KKR Hovedstaden drøftet 

oplægget. 

 

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

igennem og tilføjet uddybende om effekter, internationalisering og strategi-

ske samarbejder samt vægten på det specialiserede niveau for erhvervsser-

vice. Derudover er samarbejdet med private aktører præciseret i forhold til 

den kommende indsats. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender den regionale aftale med Vækst-

hus Sjælland. 

 

Sagsfremstilling 

Væksthusene indgår årligt aftaler med Erhvervs- og Vækstministeriet om 

væksthusenes opgaver. Den årlige nationale aftale indgås inden for ram-

merne af den fireårige nationale rammeaftale for Væksthusene 2016-2020. I 

denne aftale er det lagt fast, at væksthuset har tre hovedopgaver: 

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/om-sundhedsprofilen/Sider/default.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/om-sundhedsprofilen/Sider/default.aspx
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– At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentiale-

kortlægning m.v.  

– At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem  

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

hederne. 

 

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

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

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

Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland indgår således både i 

et nationalt fællesskab med de 5 væksthuse, som led i en statslig strategi, 

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

Greater Copenhagens erhvervsliv sammen med kommunerne, de lokale er-

hvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud.  

 

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

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

KL's bestyrelse i maj 2017 og af erhvervsministeren i august 2017. Aftalen 

for 2018 viderefører de styrende principper fra tidligere væksthusaftaler. I af-

talen forpligtes væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 

2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles krav til , at 

væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksom-

hederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder har i 

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

pe af virksomheder, som ikke har benyttet væksthusene. Det har i hele lan-

det resulteret i både større jobskabelse, højere omsætning og mere eksport 

for de virksomheder, som har anvendt væksthusene. I forlængelse heraf har 

væksthusene samlet genereret et samfundsøkonomisk afkast per investeret 

krone på 5,64 kr. Målingerne af væksthusenes resultater, er et af de bæren-

de elementer i væksthusene, og er både nationalt og internationalt unikt, og 

har været medvirkende til, at væksthusene over tid har forbedret deres per-

formance. Netop denne form for konsistente målinger, er noget af det, som 

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

me i Danmark. 

 

Væksthusaftale for 2018 – Væksthus Sjælland (og Væksthus Hovedstaden) 

Aftalen er alene et udtryk for de nye aktiviteter, som de to væksthuse forplig-

tiger sig til at gennemføre i 2018 i forhold til resultatkontrakten. Aktiviteterne 

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

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

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

den normale drift af de 2 væksthuse. Således har man bl.a. fælles IT-

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

Samtidig er der i forbindelse med store nationale projekter indgået aftaler 
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om, at aktiviteterne på Sjælland gennemføres sammen, således at både 

kvalitet og frekvens imødekommer virksomhedernes behov. I forhold til de 

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

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

 

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

overskrifter, som er styrende for mål og aktiviteter: 

 

– Specialiseret erhvervsservice er væksthusenes kerneopgave herunder 

markant fokus på følgende indsatser: 

– Digitalisering 

– Internationalisering 

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

ternationalt) 

– Adgang til kvalificeret arbejdskraft sammen med relevante aktører 

(præciseret, at det drejer sig om indsatser, hvor væksthuset kan sup-

plere det etablerede beskæftigelsessystem i situationer, hvor det er en 

vækstudfordring for virksomhederne) 

– Vækstiværksættere 

– Samarbejde med universitet og uddannelsesinstitutioner 

– Knudepunkt herunder udvikling af Greater Copenhagen Academy og 

samarbejdet med Skåne  

– Analysesamarbejdet, herunder samarbejde med Copenhagen Capacity, 

de to væksthuse samt private aktører. 

 

På KKR Sjællands møde 31. august 2017 blev der bl.a. peget på, at der i 

det endelige oplæg til væksthusaftale bør være opmærksomhed på, at 

væksthusets aktiviteter og mål har fokus på den specialiserede er-

hvervsservice, og sikrer en skarp arbejdsdeling i forhold til den lokale er-

hvervsservice. Tilsvarende var der på KKR Hovedstadens møde den 1. sep-

tember 2017 ønske om, at den endelige væksthusaftale formuleres skarpt 

og præcist i forhold til blandt andet spørgsmålet om analysesamarbejde og 

facilitering af start-up-virksomheder, hvor der er behov for at have et skarpe-

re fokus på risikoen for konkurrenceforvridning. 

 

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

føjet uddybende om mål og effekter. Der er tilføjet beskrivelser om internati-

onalisering og strategiske samarbejder samt vægten på det specialiserede 

niveau for erhvervsservice. Derudover er samarbejdet med de private aktø-

rer præciseret i forhold til den kommende indsats, ligesom beskrivelsen af 

analysesamarbejdet er konkretiseret. Analysesamarbejdet vil være en kom-

bination af samarbejde med og mellem Copenhagen Capacity, de to vækst-

huse samt private aktører. 
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2.3. Beslutningssag: Handlingsplan for Greater Copenhagen 
2018-2019 

SAG-2016-06829 mta/jebj 

 

Baggrund 

Bestyrelsen for Greater Copenhagen drøftede på bestyrelsesmøde 20. sep-

tember 2017 ramme for handlingsplan for 2018, herunder udvidelse af hand-

lingsplanen fra ét- til toårig og udvælgelse af forslag til signaturprojekter. 

 

Der er lagt op til, at ramme for handlingsplan drøftes i de relevante politiske 

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

Sjælland og KKR Hovedstaden. 

 

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

cember 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender: 

– At den kommende handlingsplan for Greater Copenhagen og Skåne 

Committee bliver toårig (for 2018-2019). 

– At der arbejdes videre med de tre forslag til signaturprojekter. 

– At KKR Sjællands formandskab gives mandat til at træffe beslutning i den 

videre behandling af handlingsplanen i Greater Copenhagen og Skåne 

Committees bestyrelse. 

 

Sagsfremstilling 

Greater Copenhagens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for arbej-

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

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

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

af Greater Copenhagen & Skåne Committee. 

 

./. Handlingsplan 2018 skal tage udgangspunkt i de fire strategiske fokusområ-

der, bestyrelsen har udpeget:  

– Infrastruktur og mobilitet  

– Markedsføring af styrkepositioner  

– Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talent  

– Én integrerad tilväkstregion (sammenhængende arbejdsmarked) .  

 

Det foreslås, at komitéens handlingsplaner fremover skal løbe over 2 år for 

bedre at kunne eksekvere på indsatserne i handlingsplanen. 
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./. I forhold til ramme og struktur for Handlingsplan 2018-2019 er der lagt op til, 

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

samt struktureres i tre overordnede afsnit:  

1. Præsentation af Greater Copenhagens vision og fire strategiske fokusom-

råder  

2. Præsentation af 1 fyrtårns-/signaturprojekt, som komitéen vil have særligt 

fokus på i 2018-2019  

3. Korte præsentationer af de allerede igangsatte indsatser.  

 

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

projekt, som vil blive tillagt særlig prioritet i samarbejdet i de kommende 2 

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

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

signaturprojekt. Bestyrelsen udvalgte på mødet den 20. september 3 projek-

ter, som der arbejdes videre med som mulige signaturprojekter med henblik 

på endelig beslutning på bestyrelsesmødet den 6. december 2017. Det dre-

jer sig om: 

1. Greater Copenhagen som F&U life science centrum  

2. Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen  

3. Greater Copenhagen Gigabit – Digital Playbook  

 

De tre projektbeskrivelser skal skærpes og fokuseres yderligere inden den 

endelige beslutning om Handlingsplan 2018-2019 på bestyrelsesmødet den 

6. december. Der blev fra bestyrelsens side efterlyst inddragelse af de rele-

vante eksterne aktører i udformningen af projekterne. Der var i bestyrelsen 

enighed om life-science som et strategisk projekt med fokus på tiltrækning 

af forskningsinstitutioner, viden og markedsføring af regionens styrkepositi-

on på life-science. Endvidere enighed om vigtigheden af projektet om digital 

infrastruktur – Greater Copenhagen Gigabit – som et vigtigt indsatsområde. 

Her var der enighed om at søge at bære den politiske del af dette projekt ind 

i Greater Copenhagen samarbejdet og samtidig lave en forstærket indsats i 

de to vækstfora i forhold til at imødegå udfordringer med manglende digital 

infrastruktur. I forhold til projektet om ett sömlöst resande blev fra det fore-

slået, at dette tænkes ind i en eksisterende prioritet om at fremme et inte-

greret arbejdsmarked. 

 

 

2.4. Beslutningssag: Overleveringspakke til det ny KKR 

SAG-2016-06829 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har på møder i juni og august 2017 drøftet rådets arbejde og 

udvikling med henblik på overlevering af anbefalinger til det nye KKR Sjæl-

land. 
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Der forelægges notat med inspiration til arbejdet i det nye KKR. Endvidere 

forelægges notat med input til KL's bestyrelse. Endelig forelægges notat 

med liste over de udvalg m.v. som KKR Sjælland skal udpege til/indstille til i 

valgperioden 2018-2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Godkender notat "Inspiration til det nye KKR" 

– Godkender notat "KKR Sjællands indspil til KL's bestyrelse om udvikling 

af arbejdet i KKR" 

– Godkender notat " Regionale Fora – opgaver og formål – mødeomfang og 

mødeforberedelse". 

 

Sagsfremstilling 

På møder i juni og august 2017 har KKR Sjælland drøftet rådets arbejde og 

udvikling. Drøftelserne tog afsæt i KKR Sjællands erfaringer i valgperiode 

2014-2018 samt i resultater af evalueringer af KKR's arbejde og relationer 

foretaget både af KL på tværs af de fem KKR i Danmark og af KKR Sjæl-

lands formandskab specifikt i KKR Sjælland. Herudover har KKR Sjællands 

formandskab opstillet 5 pejlemærker for i perioden 2014-2018 at fokusere og 

løbende udvikle KKR's arbejde og samarbejde. 

 

Erfaringerne og evalueringsresultaterne peger på, at KKR's arbejde kan ud-

vikles på en række centrale områder. 

 

Der lægges derfor op til, at KKR Sjælland 2014-2018 giver sine erfaringer 

videre som inspiration til arbejdet i KKR i den nye valgperiode.  

 

På baggrund af drøftelserne forelægges KKR til godkendelse: 

1. Notat "Inspiration til det nye KKR" 

2. Notat "Input til KL om udvikling af KKR" 

3. Notat "Regionale Fora – opgaver og formål – mødeomfang og møde-

forberedelse". 

 

./. Ad 1) Inspiration til det nye KKR 

Notatet beskriver kort de muligheder, potentialer og udfordringer i KKR's ar-

bejde, som tegner sig på baggrund af evalueringerne og KKR Sjællands er-

faringer.  

 

I forlængelse heraf er der i notatet oplistet inspirationspunkter, målrettet de 

områder evalueringerne viser, at der med fordel kan arbejdes med: 

– At synliggøre og inddrage kommunalbestyrelserne mere i KKR's arbejde 

for at løfte fælleskommunale opgaver 
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– At understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR og 

kommunerne i regionale fora 

– At skabe yderligere forankring lokalt af KKR's fælles initiativer, herunder 

særligt Greater Copenhagen-samarbejdet. 

 

Inspirationspunkterne er formuleret på baggrund af KKR's drøftelser i juni og 

august 2017. 

 

./. Ad 2) Input til KL om udvikling af KKR 

KKR Sjællands drøftelser har samlet givet grundlag for at sende input til 

KL's bestyrelse til eventuelle initiativer vedrørende: 

– Fælles introduktionsmateriale om KKR's opgavefelter til nye kommunal-

bestyrelsesmedlemmer 

– KKR i Kattegatkurser  

– Løbende fokus på inddragelse af KKR. 

 

Ad 3) "Regionale Fora – opgaver og formål – mødeomfang og mødeforbere-

delse" 

En af KKR’s opgaver er at stå for udpegninger, indstillinger eller koordine-

ring af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til regiona-

le råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v.  

 

Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegningen af fælleskommunale re-

præsentanter til regionsdækkende organer – altså politiske organer, der 

dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen – 

mens udpegningerne til mere lokale (delregionale) organer forestås af de di-

rekte involverede kommuner.  

 

./. Det vedlagte notat indeholder en liste over de regionale fora, som KKR 

Sjælland forventes at udpege politiske repræsentanter til i den kommende 

valgperiode. Af listen fremgår også det afsæt, der har været for udpegning i 

indeværende periode samt forventet antal møder og en kort beskrivelse af 

den administrative opbakning, der er til rådighed for de udpegede repræsen-

tanter.  For at sikre forbindelsen og overlevering til KKR har det i 2014-2018 

været et afsæt, at de udpegede er medlemmer af KKR Sjælland. 

 

 

2.5. Beslutningssag: Styringsinformation på det specialiserede 
socialområde 

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har gennem en længere årrække haft fokus på takst- og ud-

giftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Baggrunden er, at om-
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rådet fylder forholdsvist meget i kommunernes økonomi, Det samlede områ-

de udgør for kommunerne i region Sjælland i størrelsesordenen 6 mia. kr. -  

det takstbelagte område 2,7 mia. kr.  

   

KKR Sjælland blev på junimøde 2017 orienteret om status for den flerårig 

strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede soci-

al- og undervisningsområde. I den forbindelse blev også redegjort for arbej-

det med at tilvejebringe relevant og solid styringsinformation på tværs af de 

17 kommuner, og blandt andet besluttet, at KKR Sjælland til oktobermødet 

forelægges en sag om, hvilke styringsinformationer, der skal  satses på, på 

baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet.  

 

Arbejdet med styringsinformation på tværs af de 17 kommuner skal også 

ses i lyset af den flerårige strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen 

besluttet i KKR Sjælland i juni 2016. KKR anbefalede kommunerne, at der i 

en flerårig periode fra 2017-2020:  

– Gennemføres analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneni-

veau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og 

sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanaly-

ser har givet mulighed for  

– Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelings-

proces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til 

KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidra-

ge til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde  

– Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i 

analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kom-

mune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift  

– Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor 

til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at 

de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed 

ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne 

leverandører  

 

Den flerårige strategi er indskrevet i styringsaftalen i rammeaftalen for 2018-

2019, der er tiltrådt af KKR juni 2017 og sendt til godkendelse i samtlige 

kommunalbestyrelser og regionsrådet med deadline 15. oktober. Arbejdet 

med styringsdata er tilsvarende indskrevet i rammeaftalen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder, at de styringsinformationer, der 

skal satses på, er følgende: 

– Opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af 

sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) 
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udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. 

bruger.  

– Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages  

– Kommunerne og regionen bedes om at komme med en redegørelse for 

takstudviklingen i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne med en 

beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har ændret sig. 

 

Sagsfremstilling 

Drøftelsen af styringsinformationer på økonomiområdet skal ses i sammen-

hæng med de tre første punkter i den flerårige strategi. Styregruppen for 

rammeaftalen har med inddragelse af økonomigruppen vurderet, hvilken sty-

ringsinformation, der skal satses på fremover og herunder hvilken styringsin-

formation, der er tilgængelig i kommunerne og hvilke udfordringer , der er i 

forhold til validitet af data og ressourceforbrug samt mulige løsninger . 

 

Det er styregruppens vurdering og anbefaling at: 

– Der fremover bør satses på styringsinformation som enten bestilles eks-

ternt fx hos VIVE/KORA eller udarbejdes på baggrund af kendte, valide 

data fx trukket fra Danmarks statistik, ECO-nøgletal etc. I forhold til 

benchmarkanalyser anbefales derfor enten eksternt bestilt styringsinfor-

mation eller (egne) analyser på baggrund af autoriserede data. Manual 

indsamling af data, der ikke i forvejen findes i kommunernes økonomisy-

stemer frarådes, pga. for stort ressourcetræk og dårlig validitet.  

 

– De to takstanalyser på hhv. målgrupper og omsætning anbefales ikke 

gentaget.  

– Økonomianalysen (takstanalyse på målgrupper) anbefales ikke gentaget, 

da kommunernes egen dataindsamling vurderes for ressourcekrævende 

og med dårlig datakvalitet. 

– Den tidligere "takstanalyse", som blev afløst af økonomianalysen anbefa-

les ikke gentaget, da denne har samme udfordring i relation til ressource-

indsats og datakvalitet. Hertil kommer, at det var en analyse af omsæt-

ningen.  

– I stedet anbefales det, at der årligt redegøres for takstændringer. Hver 

kommune og region bedes om en redegørelse i forbindelse med offentlig-

gørelse af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde, hvor 

taksterne har udviklet sig, både opadgående og nedadgående. 

– Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag på baggrund af kommunernes 

årlige redegørelser via udsendte redegørelsesskabeloner anbefales fort-

sat som led i samarbejdet om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse og 

vidensdelingsproces. 

– KORA/VIVE-analysen anbefales gentaget i en enklere og billigere udgave 

med mere aktuelle data. Dette kan give den enkelte kommune styringsin-

formation både som data fra egen kommune og som data fra andre kom-
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muner til benchmarkanalyser på tværs herunder i forhold til løbende kri-

tisk refleksion og driftsoptimering. 

 

./. VIVE har fremsendt konkret tilbud på en opdatering af udvalgte benchmar-

kinganalyser på det specialiserede sociale område. Det foreslås af hensyn 

til forenkling og pris at udelade analyser af kommunernes køb og salg, kor-

rektion for social baggrund på børneområdet samt regional benchmarking af 

brugerandele og enhedsudgifter på børneområdet.  

 

Der fokuseres på de elementer af de tidligere rapporter, som VIVE mener, 

vil være de mest centrale at få opdateret. Det drejer sig om sammenlignin-

ger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-

årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger. 

 

VIVE foreslår, at der laves en fokuseret opdatering af udvalgte nøgletal fra 

de tidligere benchmarking-analyser. 

  

Det foreslås, at gentage analysen på voksenområdet med samme indhold 

som sidste gang, dvs.: 

– Regional og kommunal benchmarking af udgifter pr. 18-64-årig indbygger 

– Kommunal benchmarking af brugerandele 

– Kommunal benchmarking af enhedsudgifter. 

 

VIVE foreslår at tilpasse analyserne på børneområdet, så de i store træk af-

grænses til at belyse de samme forhold som på voksenområdet, dvs.:  

– Regional og kommunal benchmarking af udgifter pr. 0-22-årig indbygger 

– Kommunal benchmarking af brugerandele 

– Kommunal benchmarking af enhedsudgifter. 

  

For analyserne på begge områder gælder, at VIVE planlægger at indsamle 

brugertal direkte fra kommunerne, mens regnskabsdata indhentes fra Dan-

marks Statistik. 

  

Det er i forhold til den tidligere analyse en forenkling, da køb og salg samt 

de socioøkonomiske faktorer på børneområdet er fravalgt. Delområde om §§ 

97-99 ledsagerordninger, støtte-og kontaktpersoner m.v. samt delområde 

om §§ 112-114 om hjælpemidler til handicappede er ligeledes fravalgt, mens 

§ 110 om herberg og forsorgshjem er tilføjet. Fravalgene skyldes ønsket om 

en enklere og mere fokuseret analyse. Der arbejdes med at benytte 2017 

tal, med gennemførsel af projektet i perioden maj-august 2018. 

 

I tilbuddet er inkluderet en option på inklusion af socioøkonomiske faktorer 

på børneområdet i analysen som koster 179.055 kr. Inkluderes børnegrup-
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pens sociale sammensætning er den samlede pris for analysen 428.545 kr. 

Dvs. prisen for den foreslåede analyse er 249.490 kr.  

 

 

2.6. Beslutningssag: Nedsættelse af Samråd for domfældte ud-
viklingshæmmede i region Sjælland  

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

Kommunerne overtog ved kommunalreformen 2007 det kriminalpræventive 

tilsyn for domfældte udviklingshæmmede.  

 

Der er fra myndighedsledere i kommunerne i region Sjælland og rådgivere 

blevet peget på et behov for nedsættelse af et samråd for domfældte udvik-

lingshæmmede med det hovedformål at sikre match af tilbud og at forebyg-

ge tilbagefald. Det bakkes op af henholdsvis styregruppen for rammeaftalen 

og K17, der anbefaler takstfinansiering af samrådet.  

 

I kommunerne i region Sjælland er der nedsat et fagligt netværk for dom-

fældte udviklingshæmmede, som primært består af sagsbehandlere og 

myndighedsledere fra kommunerne. Netværket har flere gange drøftet be-

hovet for et fælles kommunalt samråd, som kan udtale sig vejledende over 

for bl.a. anklagemyndigheden, og har på den baggrund bedt netværket for 

voksne handicappede under rammeaftalen om at drøfte behovet for et sam-

råd. Netværket for voksne handicappede har vurderet, at der er behov for at 

etablere et samråd. 

 

Styregruppen for rammeaftalen foreslår blandt andet med afsæt i anbefalin-

gen fra de 2 faglige netværk på området, at der nedsættes et samråd for 

domfældte udviklingshæmmede i region Sjælland.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tilslutter sig etablering af et samråd for dom-

fældte udviklingshæmmede, idet dette takstfinansieres. 

 

Sagsfremstilling 

Målgruppen for samrådenes virke er borgere med udviklingshæmning, der 

har begået kriminalitet, og hvor der skal tilkendes en dom. Samrådene be-

handler ikke sager, hvor det er borgere med sindslidelser. 

 

Baggrunden for forslaget om etablering af et samråd er, at der er stor forskel 

på den viden og erfaring kommunerne har med målgruppen, ligesom der er 

stor forskel på, hvilke muligheder kommunerne har for at håndtere opgaven. 

Blandt kommunerne har der flere gange været udtrykt behov for, at der etab-
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leres et samråd i region Sjælland, som kvalitativt og systematisk kan være 

med til at løfte opgaverne i forhold til domfældte udviklingshæmmede i 

kommunerne. Her tænkes bl.a. på, det kriminalpræventive tilsyn, at finde 

egnede botilbud, den socialpædagogiske indsats, forebyggelse af tilbagefald 

til ny kriminalitet(recidiv), samarbejdet med domstolene m.v. 

 

Der er stor variation i antallet af domfældte udviklingshæmmede i de enkelte 

kommuner. Derfor er der variation i graden af erfaring med og kendskab til 

lovgrundlaget og de særlige forpligtigelser, det medfører i henhold til regler-

ne, eksempelvis hvilke indsatser der skal iværksættes i forhold til de 5 

domstyper, udgangsbestemmelser, udtalelse til statsadvokaten m.v.  

 

Formålet med samrådet er at opbygge og fastholde særlig faglig ekspertise 

med henblik på at kvalificere arbejdet. Herunder at komme med anbefalinger 

til anklagemyndighed og domstol om type af domsforanstaltning, eventuelle 

domsvilkår, domsændring og vurdering af risiko for tilbagefald til ny krimina-

litet (recidiv). Samrådet skal desuden medvirke til at sikre, at de foranstalt-

ninger, der anbefales overfor anklagemyndighed og domstol, er de mest 

velegnede og hensigtsmæssige. Foranstaltningerne skal tilgodese såvel 

hensynet til retssikkerheden og forebyggelse af ny kriminalitet, som den ud-

viklingshæmmedes livssituation og udviklingsmuligheder. Styrken ved en 

koordinerende samrådsfunktion skal være, at sikre den domfældtes retssik-

kerhed og kvalificere de sociale indsatser. 

 

Samrådet skal behandle sager om sigtede eller domfældte udviklingshæm-

mede borgere i alle kommuner i region Sjælland. På baggrund af retslæge-

rådets mentalerklæring udtaler samrådet sig om: 

– Hvorvidt den sigtede, tilhører målgruppen jf. straffelovens § 16 stk. 1 og 2 

og derfor bør fritages for straf  

– Forslag til valg af domsforanstaltning 

– Vejledende udtalelser til anklagemyndighed og domstol om retsfølger  

– Forslag til eventuelle vilkår i dommen 

– Forslag til domsændring, eller at en igangværende sanktion bør oprethol-

des, lempes eller ophæves  

– Samrådet har desuden en vejledende funktion over for kommunerne i re-

gionen.  

 

Der er etableret samråd i de øvrige regioner samt i Københavns og Frede-

riksberg kommune. 

 

Styregruppen har behandlet sagen på møder medio og ultimo 2017 og bak-

ker op om nedsættelsen af samråd med følgende sammensætning:  

– Formand (tovholder) jurist, kommunalt ansat 

– Næstformand  socialfaglig konsulent, regionalt ansat 
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– Psykiater  leder af Oligofreniteamet i Region Sjælland  

vedr. udviklingshæmning 

– Psykolog  ansat på Kofoedsminde 

– Kommunal repræsentant socialfaglig leder/sagsbehandler 

– Sekretær/sekretariat tilknyttet den kommune, der udpeges til  

Tovholder.  

 

Efter kommunens, et medlems eller formandens ønske kan tilsynsførende, 

bistandsværge eller andre relevante personer deltage ad hoc i samrådets 

møder. Repræsentanterne i samrådet indstilles af styregruppen for ramme-

aftalen. 

 

Næstved vil påtage sig tovholderfunktionen og sekretariatsopgaven for sam-

rådet. Region Sjælland stiller med en socialfaglig konsulent som næstfor-

mand, mens deltagelse af psykiater fra oligifreniteamet og psykolog fra Ko-

foedsminde må aftales konkret fra gang til gang. Tovholder- og sekretariats-

opgave skønnes til ca. en halvtidsstilling (ca. 300.000) dog afhængig af an-

tal sager og finansiering. Næstved er indstillet på at løse sekretariats -

opgaven uafhængigt af finansieringsmodellen. Samråd anvendes ved nye 

sager og ændring i sager. Det skønnes, at der årligt vil være ca. 25-30 sager 

som er relevante for samrådet. 

 

I forhold til finansiering indstiller styregruppen, at der anvendes en takstfi-

nansieringsmodel. Takstfinansieringsmodellen anbefales som element i at få 

afdækket det reelle behov og herunder omkostningsniveau, samt at de som 

bruger samrådet betaler. Prisen pr. sag skønnes til ca. 15-20.000 kr. af-

hængig af antal sager. 

 

Alternative finansieringsmodeller er objektiv finansiering (skønnes til ca. 0,5 

kr. pr. borger) eller objektiv finansiering i kombination med takst. Fordele 

ved objektiv finansiering er, at det er administrativt mere enkelt, ulempen er 

at kommunerne kan komme til at betale for noget, som de ikke benytter. 

Fordele ved takstfinansiering er, at kommunerne kun betaler for det, de be-

nytter, ulempen er, at det er mere administrativt kompliceret. Fordelen ved 

en kombination af objektiv finansiering er, at der sikres en grundfinansiering, 

ulempen er, at det er mere administrativt kompliceret og kommunerne po-

tentielt kan komme til betale for noget, de ikke benytter.  
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2.7. Orienteringssag: Status for arbejdet med etablering af nye 
særlige pladser i behandlingspsykiatrien 

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

Folketinget vedtog juni 2017, at regionerne skal: ”etablere særlige pladser 

på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”. Loven trådte 

i kraft den 15. juli 2017 med henblik på, at pladserne kan stå klar primo 

2018. 

 

KKR Sjælland drøftede den 12. juni 2017 udmøntning af lovforslaget og be-

sluttede, at der igangsættes en administrativ forberedelse af planlægningen 

af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet med regi-

onen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommende visitations-

fora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger og kom-

munerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger samt re-

kruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Siden drøftelsen i KKR Sjælland har Region Sjælland inviteret kommunerne 

på administrativt niveau til at deltage i en styregruppe i forhold til processen 

med at få etableret pladserne. Første møde blev holdt den 29/8 2017. To 

kommunale direktører – en fra henholdsvis det tværkommunale samarbejde 

på socialområdet og sundhedsområdet - indgår i arbejdet.  

 

Gruppen har til opgave at realisere lovvedtagelsen fra juni 2017 om etable-

ring af særlige pladser i psykiatrien. Modellen for de nye pladser er, at 

kommunerne har den endelige visitationsret, dog på baggrund af drøftelser i 

et fælles visitationsforum. Kommunerne betaler 80 pct. af taksten, dog mak-

simalt 1,4 mio. kr. pr. år pr. plads. Tomgang betales solidarisk.  

 

De økonomiske forudsætninger for opgaven er baseret på en forventning 

om, at der skal etableres 150 pladser på landsplan. Region Sjælland har 

den 22. august 2017 besluttet programoplæg i forhold til etablering af i alt 23 

pladser med 7 pladser ved indgangen af 2018 og de resterende 16 pladser i 

4. kvartal 2018. (De 23 pladser svarer til en fordeling efter bloktilskudsnøg-

len).  

 

Et budskab i arbejdsgruppen har været: Det er en opgave kommuner og re-

gion har fået i fællesskab, som skal lykkes af hensyn til brugerne. Kommu-

nerne har derfor i arbejdsgruppen tilkendegivet, at man gerne bruger de 
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kommende måneder på at drøfte, hvordan man får skabt et fagligt godt til-

bud.  

 

Der er i rammeaftaleregi – via direktørgrupperne - blevet spurgt til kommu-

nernes vurdering af behov for antal pladser – med afsæt i behov lige nu. Det 

skønnes, at man har 30-35 borgere (cpr-numre)i målgruppen, dog forbundet 

med en vis usikkerhed i forhold til konkret behov og længde af ophold som 

er afhængig af den (dags)aktuelle situation i kommunerne. 

 

Senest har Sundheds- og Ældreministeriet meldt ud, at man forudsætter en 

fordeling af pladserne mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, såfremt 

regionerne ikke bliver enige om andet.  

  

Der er også en fremtidig drøftelse af prisen på en tomgangsplads, og her 

vurderer styregruppen for rammeaftalen, at det er relevant at involvere KL, 

da problematikken er national. Desuden er der en opgave med at drøfte 

håndtering af de pladser, borgerne efterlader, når de indskrives på det nye 

tilbud, og at følge med i monitoreringen af almindelige sengepladser i psyki-

atrien.  

 

Der er igangsat tre spor: (og udpeget kommunale medarbejdere til arbejds-

grupperne):  

– En arbejdsgruppe til drøftelse af visitationsretningslinjer 

– En arbejdsgruppe til klarlæggelse af det faglige indhold i det nye tilbud   

– En arbejdsgruppe til håndtering af økonomien. I forhold til økonomi var 

der enighed om at bruge økonomigruppen under rammeaftalesamarbejdet 

til dette.  

 

Der er lagt op til, at det økonomiske spor behandles i det allerede kendte 

rammeaftale regi mellem regionen og kommunerne.    

  

./. Det er hensigten, at det endelige aftalegrundlag lægger sig så tæt som mu-

ligt op af de eksisterende aftaler inden for det specialiserede socialområde. 

Regionen vil udarbejde et oplæg til økonomisk model, der skal forelægges 

styregruppen for rammeaftalen i november 2017. Formålet er, at denne afta-

le skal indgå som en del af det øvrige aftalekompleks mellem regionen og 

kommunerne. Ønsket om, at aftalen behandles under det eksisterende soci-

ale rammeaftaleregi, bunder i, at eventuelle uklarheder omkring de økono-

miske forhold kan tages i forkøbet i det rette aftaleforum.  

 

Med vedtagelse af loven foreligger ikke retningslinjer omkring takstbereg-

ning, objektiv fordelingsnøgler, afrapportering m.v. Sundheds- og Ældremi-

nisteriet forventes at udstede en betalingsbekendtgørelse, der skal afklare 

nærmere regler om betaling, men det er uklart, hvornår denne vil foreligge.  
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I satspuljeaftalen 2017-2020 er der udstedt overordnede rammer, hvor de 

mere detaljeringsspecifikke spørgsmål er lagt op til at aftales mellem regio-

nen og kommunerne. 

 

Med den anførte proces vil der inden 1. januar 2018 foreligge en aftale, der 

afklarer de økonomiske forhold vedrørende afregning for de 23 socialpsykia-

triske pladser. 

 

Styregruppen for rammeaftalen drøftede status for sagen på møde 15/9 

2017 og tog orientering om møde i den nedsatte styregruppe og økonomiske 

forhold m.v. til efterretning.  

 

 

2.8. Orienteringssag: Status for arbejdet med ny regional 
vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 

SAG-2016-06829 adr 

 

Baggrund 

Ny Regional Vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for perioden 2019-2022 

skal godkendes af det nye Vækstforum og Regionsråd ultimo 2018.  

 

Den hidtidige proces i indeværende valgperiode på både politisk og admini-

strativt niveau har fokuseret på tæt dialog. Der er fra kommunal side lagt 

vægt på tydelige kommunale aftryk og på et fokus med få og store indsatser 

i anbefalingerne til den kommende ReVUS. 

 

Anbefalingerne vil blive kvalificeret yderligere i den videre proces, herunder 

med kommunale input i Vækstforum. 

 

KKR Sjælland vil løbende frem mod vedtagelsen i 2018 blive forelagt sager 

med henblik på drøftelse af kommunale indspil til anbefalinger til ny ReVUS 

2019-2022.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den politiske proces blev indledt med et fællesmøde mellem Regionsrådet 

og Vækstforum den 20. marts 2017. Efterfølgende har ReVUS været be-

handlet på temadrøftelse i KKR Sjælland 25. april 2017, hvor regionsråds-

formand og formand for Vækstforum, Jens Stenbæk, deltog i drøftelsen, og 

hvor fokusområder for kommunale aftryk var genstand for drøf telse. ReVUS 

har desuden været behandlet i KKU i foråret og efter sommeren 2017. Her-
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udover har Vækstforums Forberedelsessekretariat behandlet sagen løben-

de.  

 

Fokus ved møderne har været at drøfte anbefalinger for en ny ReVUS.  

 

Anbefalingerne forelægges til godkendelse i Vækstforum i december 2017 

og vil blive videregivet til det nye Vækstforum og Regionsråd, som nedsæt-

tes efter kommunal- og regionsrådsvalget. 

 

Vækstforum vil i løbet af 2018 behandle sagen på minimum to møder (forår 

og efterår). KKR Sjælland vil i tilknytning til behandlingen i Vækstforum få 

forelagt oplæg til drøftelse af de kommunale indspil til anbefalinger til ny re-

VUS 2019-2022.  

 

Anbefalingerne til ny ReVUS 2019-2022 vil blive forelagt til endelig godken-

delse i Vækstforum og Regionsrådet ultimo 2017. Det vil ske på grundlag af 

yderligere dialog i efteråret, herunder møder med kommunerne.  

 

Der er også enighed om, at den erhvervsrettede indsats skal bygge på virk-

somhedernes efterspørgsel. Tilsvarende gælder, at der er enighed om, at 

kvalificeret arbejdskraft er en hovedudfordring, ligesom produktivitet og digi-

tal infrastruktur skal have høj prioritet. Endelig er der enighed om, at ReVUS 

skal spille sammen med Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på 

fælles initiativer på områder, hvor det giver større effekt. 

 

Anbefalinger 

Der er opbakning til en fokuseret ReVUS, som skal bidrage til vækst og ar-

bejdspladser. Vægten skal lægges på få og store indsatser. Der er enighed 

om, at den erhvervsrettede indsats skal bygge på virksomhedernes efter-

spørgsel. Kvalificeret arbejdskraft er en hovedudfordring, ligesom produktivi-

tet og digital infrastruktur har høj prioritet. ReVUS udarbejdes i tæt sam-

menhæng med Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles 

initiativer på områder, hvor det giver større effekt. 

 

./. Der arbejdes videre med følgende anbefalinger og temaer, som uddybes i 

vedlagte bilag: 

– Efterspørgselsorienteret indsats: Der er enighed om, at vækstindsatsen 

skal rettes mod de virksomheder, der kan og vil. Indsatsen skal rettes ind 

efter virksomhedernes behov. 

– Få og store indsatser: Der er god erfaring med fokuserede store indsat-

ser, hvilket der bør bygges videre på. Vækstområder: Det anbefales at 

samle flere typer indsatser i et område med udgangspunkt i en erhvervs-

mæssig styrke. 
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– Greater Copenhagen: Greater Copenhagen-samarbejdet vil være en del 

af ReVUS. Der er en række udfordringer, der er fælles for Greater Co-

penhagen, herunder kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og grøn omstil-

ling. Konkrete initiativer kan udvikles i Greater Copenhagen for at give 

større kritisk masse og synlighed.  

– Smart specialisering: Der arbejdes videre med at finde ud af, hvilke er-

hvervsmæssige styrker der er i regionen, og hvor der er et vækstpotentia-

le. 

– Decentrale uddannelser: Virksomheder i de forskellige dele af regionen 

skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft, og der skal være en hen-

sigtsmæssig uddannelsesdækning. 

– Store virksomheder som lokomotiv: Store virksomheder kan understøtte 

udviklingen i mindre virksomheder ved at gå med i teknologiudvikling, ek-

sportsamarbejde m.v. 

– Kommuner og region som drivkraft for vækst: Kommunerne og regionen 

indkøber for mange milliarder kroner hvert år og har derfor stor betydning 

for mange virksomheders omsætning og udvikling. Effekten kan være 

endnu større gennem målrettede samarbejder, hvor de offentlige parter 

stiller testfaciliteter til rådighed, bidrager til projektmodning mv. 

– Pop up-indsatser: Som supplement til store indsatser lægges der op til, at 

der er mulighed for at afprøve et initiativ over en kort periode, for at se om 

det giver de ønskede resultater. 

– Rammebetingelser: Udover konkrete indsatsfelter er der en række ram-

mebetingelser og vækstdrivere, som den regionale vækst- og udviklings-

indsats skal forholde sig til, herunder: 

– Kvalificeret arbejdskraft 

– Internationalisering og eksport 

– Digitalisering 

– Grøn omstilling 

– Infrastruktur – digital og trafikalt 

 

Disse anbefalinger har siden været behandlet på Vækstforums møder den 

23. maj og 11. september 2017. Og der er desuden enighed om at sætte fo-

kus på turisme og vækstområder. 

 

 

2.9. Orienteringssag: Status for arbejdet med sundhedsaftalen 
2015-2018 for region Sjælland  

SAG-2016-06829 jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjælland og Region Sjælland har indgået Sundhedsaftale for 2015-

2018. Der er aftalt 10 pejlemærker, som grundlag for monitorering. For hvert 

af de 10 pejlemærker blev der samtidig aftalt monitoreringsmetoder.  
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Der er medio 2017 foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet med sund-

hedsaftalen. På baggrund af midtvejsevalueringen er der udarbejdet forslag 

til indsatser for den sidste halvdel af aftaleperioden. Forslagene behandles 

på møde i Sundhedskoordinationsudvalget 29. november 2017. 

 

Der arbejdes fra kommunal side parallelt med forberedelse af den kommen-

de sundhedsaftale, så der sikres stærke kommunale aftryk. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Helt overordnet er det vurderingen, at sundhedsaftalen i sin nuværende form 

danner en udmærket platform for sundhedssamarbejdet mellem kommuner-

ne og regionen. 

 

Midtvejsevalueringen afspejler den periode, der er gået, og viser, at der er 

opnået fremskridt på en række af sundhedsaftalens områder samtidig med, 

at der fortsat er en del at arbejde videre med i aftaleperiodens anden halv-

del. Midtvejsevalueringen danner således grundlag for beslutninger om fo-

kusområder, justeringer samt prioriteringer af indsatsområder i de resteren-

de cirka to år af aftaleperioden. 

 

De 10 pejlemærker: 

1. Forløbsbeskrivelserne har styrket oplevelsen af det fleksible samarbejde 

2. Udviklingen af kvalitet i samarbejdet er baseret på konkret viden med 

udgangspunkt i den nationale indsats om den ældre medicinske patient.  

3. Udviklingen af kvalitet i samarbejdet er baseret på konkret viden med 

udgangspunkt i den nationale indsats om den ældre medicinske patient.  

4. Antallet af borgere, der oplever at blive inddraget i eget forløb stiger i af-

taleperioden 

5. Flere børn deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser for førsko-

lebørn 

6. Læring fra arbejdet med utilsigtede hændelser er omsat til konkrete ind-

satser med henblik på at udvikle evidens og udbrede best practice 

7. Tilbud om patientuddannelse og psykoedukation er udviklet og koordine-

rede, så tilbuddene supplerer hinanden 

8. Mennesker med psykiske sygdomme og/eller misbrug er også vel-

behandlede for deres somatiske sygdomme –såvel på sygehuse som i 

almen praksis 

9. Forskningsinitiativer understøtter kvalitetsudviklingen af det tvær-

sektorielle samarbejde 

10. Prioriteringsmodeller i forløbsprogrammerne er fulgt, så princippet om 

ressourcebevidsthed understøttes. 



KKR Sjælland  | 11-10-2017 

 SIDE  |  26 

./. Status på de 10 pejlemærker illustreres med grøn, gul og rød i det ved-

hæftede bilag.  

 

Der er for hvert af pejlemærkerne suppleret med forslag til indsatser, der 

kan bringe samarbejdet videre frem. Forslagene er beskrevet i det vedlagte 

bilag (højre kolonne) og er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med 

deltagelse fra kommunerne ved Mette Olander, social- og sundheds-chef i 

Roskilde Kommune samt det fælleskommunale sundhedssekretariat.  

 

I kommende indsatser er der fokuseret på, at der skal uddrages læring af de 

indsatser, vi lykkes med. Som eksempler fremhæves de integrerede løsnin-

ger, hvor medarbejdere på tværs af sektorer og myndighedsområder mødes 

og sammen med borgeren finder løsninger. Endvidere er der ikke foreslået 

nye indsatser, på områder hvor der forventes nationale initiativer.  

 

Afslutningsvis fremgår det af evalueringen, at kendskabet til sundhedsafta-

len og specielt værktøjskassen er blevet bedre, men at der fortsat er et stort 

behov for at udbrede kendskabet til specielt værktøjskassen, der omfatter 

centrale værktøjer til anvendelse i det daglige samarbejde. 

 

Forberedelse af sundhedsaftale for 2019-2023 

Både nationalt og regionalt er der gang i forberedelserne til den kommende 

sundhedsaftale. 

 

Forberedelserne sker i lyset af afrapportering fra Udvalget om det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen og forventningen om et sundhedspoli-

tisk udspil fra regeringen i efteråret 2017. 

 

Nationalt arbejder KL på at formulere forslag til fælles rammer og sætte fo-

kus på, hvilke særlige opmærksomhedspunkter, kommunerne bør fokusere 

på i arbejdet. 

 

Regionalt pågår forberedelsesarbejdet i regi af Styregruppen for Sundheds-

samarbejdet (det øverste administrative niveau i sundhedsaftalens samar-

bejdsorganisation, som bl.a. skal sikre, at indsatserne i sundhedsaftalen 

gennemføres), der på mandat af KKR arbejder for at sikre et stærkere kom-

munalt aftryk i den kommende sundhedsaftale. 

 

Det regionale arbejde tager afsæt i fire identificerede udfordringer:  

1. Opgaveglidning 

2. Mere komplekse behandlings- og plejeopgaver 

3. Incitamenter (økonomiske) understøtter søjletænkning 

4. Opgavedelegering. 
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På baggrund heraf arbejdes der med følgende forslag til kommunale fokus-

områder for den kommende sundhedsaftale: 

– Delt ledelsesansvar ved sektorovergange efter udskrivning af patienterne 

– Tydelig opgavedelegering og flytning af opgaver 

– Opgaverne skal løses på lavest effektive omkostningsniveau. 

 

Forberedelsesarbejdet sker på rent administrativt niveau i resten af 2017. 

KKR inddrages i arbejdet i 1. kvartal 2018 og løbende frem mod aftaleind-

gåelse. De nye sundhedsaftaler skal efter sundhedsministerens nye ud-

melding være indgået senest den 1. juli 2019. 

 

 

2.10. Orienteringssag: Orientering vedr. ny overenskomst med 
PLO 

SAG-2016-06829 ivi, jebj 

 

Baggrund 

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

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

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

træder i kraft den 1. januar 2018. 

 

Sagen indledes af et medlem af Praksisplanudvalget. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Efter et længerevarende forhandlingsforløb blev RLTN den 14. september 

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

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

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

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

 

Hovedelementerne i aftalen er bl.a.: 

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

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

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

etablere delepraksis, ansætte læger, som fortsat er under uddannelse, og 

kompensation ved sygdom og barsel.  

– Sygebesøgsopgaven opprioriteres via en honorarstigning, rammeudvidel-

se til aktivitetsstigning og løsning af sygebesøgsopgaven ud over 5/15 km 

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

sikre, alle borgeres adgang til de nødvendige sygebesøg. Det betyder, at 
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der ikke længere er afsat decentrale midler til sygebesøg og samtaletera-

pi. 

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

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

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

samlet merøkonomi på 151,8 mio. kr.  

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

mennesker med én eller flere kroniske sygdomme, særligt i forhold til fo-

rebyggelse, opsporing, opsøgende arbejde og behandling. 87 mio. kr. sti-

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

fokus på at hjælpe borgerne til at mestre egen sygdom. 

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

tiserende læger skal styrke fokus på kræftforløb. Basishonorar løftes med 

10 mio. kr. til kapacitetsopbygning. Henvisning til kommunale rehabilite-

ringstilbud er nævnt.  

– Implementering af elektroniske forløbsplaner, hvor al le patienter, som in-

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

og/eller kroniske lænderygsmerter. KL er med til at følge op på forløbs-

planerne i 2019. 

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

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

linger, efteruddannelse af læger og praksispersonale og en oplysnings-

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

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

sestilbud. 

– Almen praksis skal styrke den opfølgende indsats i forbindelse med sek-

torovergange (forstås som udskrivning fra sygehuse). Sygehusene skal 

kunne markere patienters epikriser, hvis der er et særligt behov for hurtig 

opfølgning (patient markeres fra sygehus med rødt eller gult flag). Kom-

munernes rolle i forbindelse med opfølgningen til borgere med særlige 

behov er ikke berørt. Basishonoraret løftes med 30 mio. kr., og der tillæg-

ges 10 mio. kr. til forventet meraktivitet.  

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

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

målrettet med kvaliteten i klinikkerne.  

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

lokale samarbejde mellem læger, kommuner og region kan suppleres med 

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

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

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

indgåelse af lokale aftaler er det væsentligt, at koordinere rammerne og 

betingelserne for aftalerne på tværs for at sikre fair priser. I forbindelse 

med udflytning af opgaver fra sygehusene til almen praksis i forhold bor-

gere med KOL og diabetes, er det relevant at drøfte, samarbejdet mellem 
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almen praksis og kommuner således, at der ikke opbygges parallelle til-

bud i almen praksis og kommuner i forhold til rehabilitering og forebyggel-

se. Det er i denne forbindelse også relevant at drøfte lægernes henvis-

ninger til de kommunale forebyggelsestilbud.  

 

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

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

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

at overenskomsten understøtter flytning af opgaver fra sygehusene og ud i 

almen praksis. Det er herudover positivt, at lægernes sygebesøg oppriorite-

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

der understøtter et styrket samarbejde med kommunerne om borgere med 

medicinsk og kronisk sygdom. Og generelt kunne aftalens ambitionsniveau i 

forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen være højere set 

fra kommunerne. 

 

Udmøntning af aftalens økonomi 

– 60 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 109 mio.kr. 1. januar 2019 og 152 mio. 

kr. pr. 1. januar 2020 som følge af udviklingen i gruppe 1-sikrede.  

– 78,3 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 94,1 mio.kr. 1. januar 2019 og 101,2 

mio. kr. pr. 1. januar 2020 som følge af udflytning af diabetes type 2-

opgave.  

– 43,7 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 47,3 mio. kr. 1. januar 2019 og 50,6 

mio.kr. pr. 1. januar 2020 som følge af udflytning af KOL-opgave.  

– 23 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 25 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 25 mio. 

kr. pr. 1. januar 2020 som følge af tidlig opsporing. Heraf anvendes 

8,7 mio. kr. til øget aktivitet af spirometrier og 16,3 mio. kr. til KOL-

opgaven.  

– 5,4 mio. kr. til kræftkontroller. 

– 10 mio. kr. til kræftopfølgning til et løft af basishonoraret.  

– 87 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 105 mio.kr. pr. 1. januar 2019 og 121,3 

mio.kr. pr. 1. januar 2020 til et løft af basishonoraret til opbygning af 

kapacitet til styrket kronikerbehandling.  

– 40 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 30 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 20 mio. 

kr. pr. 1. januar 2020. Tillægges som et ikke varigt løft af basishono-

rar.  

– 90 mio. kr. pr. 1. januar 2018, 95 mio. kr. pr. 1. januar 2019, 100 mio. 

kr. pr. 1. januar 2020 til sygebesøg.  

– 18 mio.kr. pr. 1. januar 2017, 35 mio.kr. 1. januar 2019 og 40 mio. kr. 

pr. 1. januar 2020 til forløbsplaner til et løft af basishonoraret  

– 40 mio. kr. til opfølgning på epikriser, heraf anvendes 30 mio. kr. til et 

løft af basishonoraret. 
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3. Udpegninger  
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4. KKR 

 

 

4.1. Orienteringssag: Proces- og tidsplan for valg og konstitue-
ring af KKR 2018 – 2022 

SAG-2016-06829 snm, adr 

 

Baggrund 

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

mer og konstituering af det nye KKR 2018 – 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om valg og konstituering 

af KKR for valgperioden 2018 – 2022 til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Grundlaget for valg af medlemmer og politisk konstituering i KKR er fastlagt i 

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

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

er følgende:  

 

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

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

tuerende møder i januar 2018.  

 

Den 21. november 2017: Kommunalvalg. 

 

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

godkendte listesamarbejder – på lands- og regionsniveau.  

 

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

onen ligger til grund for valget af KKR’s formand og næstformand. Det nu-

meriske antal pladser (antal KKR-medlemmer) til hvert enkelt par-

ti/listesamarbejde kendes først, når alle kommunalbestyrelser har konstitue-

ret sig senest den 15. december 2017. Se nærmere nedenfor.  

 

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

ser og valg af borgmestre. 

 

Alle borgmestre er fødte medlemmer af KKR (med viceborgmesteren som 

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

der i de nye kommunalbestyrelser, beregner KL antallet af supplerende 

medlemmer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-
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er/listesamarbejder skal vælge for at give en sammensætning af KKR, der 

svarer til stemmefordelingen ved valget af kommunalbestyrelserne i kom-

munerne i den pågældende region. 

 

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

mer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de enkelte parti-

er/listesamarbejder af deres midte skal vælge til KKR. KL orienterer via 

kommunerne de nyvalgte kommunalbestyrelser om, hvor mange medlemmer 

(med personlige stedfortrædere), der skal vælges til hvert enkelt KKR.  

 

Den 12. januar 2014: Valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR 

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

stedfortrædere skal være meddelt til KL.  

 

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

 

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

– KKR Sjælland: Mandag den 22. januar 2018 

– KKR Midtjylland: Onsdag den 24. januar 2018 

– KKR Syddanmark: Torsdag den 25. januar 2018 

– KKR Nordjylland: Fredag den 26. januar 2018 

– KKR Hovedstaden: Mandag den 29. januar 2018. 

 

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

KKR udpeger politiske repræsentanter til regionale fora.  

 

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

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

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

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

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

denen for KKR.  

 

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

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

partiers/listesamarbejders stemmetal ved kommunalvalget. Der kan indgås 

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

pågældende KKR. 
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4.2. Orienteringssag: Forretningsorden for KKR – 2018-2022 

SAG-2016-06829 snm, adr 

 

Baggrund 

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

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

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

 

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

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

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

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

kerneopgaver og organisering. 

 

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

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

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

KL's bestyrelse på mødet i oktober 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om KKR’s forretningsor-

den 2018 – 2022 til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

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

ode i forhold til den eksisterende forretningsorden. Forretningsordenen for  

./. KKR 2018 – 2022 er vedlagt. Ændringerne vedrører følgende: 

  

– I forretningsordenens punkt 2 er der lavet mindre justeringer med henblik 

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

KKR og kommunalbestyrelserne.  

 

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

nen skal være KKR i hænde præciseret. 

 

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

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

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

tages nye beregninger af den partimæssige sammensætning i KKR som 

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

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

peger kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti eller 

listesamarbejde dog, af deres midte, et nyt medlem til KKR. 
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– I tillægget til forretningsordenen for KKR er afsnittet om samspillet mellem 

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

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

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

formulering.  

 

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

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

periode, og den administrative organisering med fælleskommunale sekre-

tariater i tilknytning til KKR-arbejdet er tydeliggjort. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2016-06829 adr, jebj 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for diverse 

sager og møder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Movia – ændring af trafikbestillingstidspunkt fra 1. maj til 15. oktober  med 

virkning fra 2020 

Kommunerne i Region Sjælland rettede i 2016 henvendelse til Movia med et 

ønske om at undersøge fordele og ulemper ved at ændre det årlige trafikbe-

stillingstidspunkt fra den 1. maj til den 15. oktober. Formålet var, at kommu-

nernes og regionernes trafikbestilling kunne følge den politiske cyklus med 

budgetaftaler i det tidlige efterår.  

  

Københavns Kommune har siden etableringen af Movia i 2007 afgivet trafik-

bestilling i sammenhæng med budgetvedtagelsen i oktober måned med ef-

terfølgende implementering ca. 1. april. Region Hovedstaden har siden 2016 

fulgt samme model. Det indebærer, at knap 60 pct. af trafikken målt på pas-

sagerer nu bestilles i oktober frem for senest den 1. maj, hvor der skal be-

stilles trafik efter den ordinære trafikbestillingsmodel. 

 

På den baggrund har Movias bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe med del-

tagelse på embedsmandsplan fra KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region 

Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Movia. Arbejds-

gruppen har undersøgt en række alternativer og har konkluderet, at der 

samlet set vil være flest fordele ved at flytte trafikbestillingstidspunktet til at 

ligge samtidig med budgetvedtagelsen i kommuner og regioner. Movias be-

styrelse har på sit møde i juni 2017 godkendt, at der skal arbejdes for en 

ændring af trafikbestillingstidspunktet.  

 

Ændringen indebærer, at kommuner og regioner med virkning fra budgetåret 

2020 bestiller trafik hvert år senest den 15. oktober. Evt. ændringer imple-

menteres ultimo juni og får dermed halvårseffekt det første år. I køreplan-

skiftet ultimo juni tages også højde for ændringer i skolekørslen, som i forve-

jen sker i forbindelse med skolernes sommerferie. Movia vil fortsat sikre 
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sammenhæng til togkøreplanerne, således at der gennemføres en køre-

planændring i december så tog og busser passer sammen.  

 

Movias bestyrelse har desuden ønsket, at Movia med den ny trafikbestil-

lingsproces kan høste effektiviseringsgevinster, således at der ikke længere 

gennemføres køreplanskift udover to årlige skift. Dette vil betyde, at kom-

muner eller regioner som fremdeles ønsker ekstraordinære køreplanskift vil 

skulle betale for de udgifter, der følger af at implementere dette.  

 

Movia har orienteret repræsentantskabet herom ved repræsentantskabsmø-

det den 14. september. Lige nu er Movia i dialog med Transport- Bygnings 

og Boligministeriet, om Movias vedtægter kan ændres, så der kan gennem-

føres et nyt trafikbestillingstidspunkt uden at der skal vedtages ny lovgiv-

ning. Da Movias trafikbestilling er fastlagt i vedtægten, kan den alene æn-

dres, hvis et flertal i repræsentantskabet og de to regioner er enige heri. 

Desuden skal Transport- Bygnings og Boligministeriet og Økonomi- og In-

denrigsministeriet efterfølgende godkende ændringen. Movia stiller naturlig-

vis gerne op til nærmere dialog om fordele og ulemper ved den ændrede tra-

fikbestillingsproces både i K17 og i KKR Sjælland. Planen er at orientere 

kommunerne skriftligt om den videre beslutningsproces, når Transport- Byg-

nings og Boligministeriets vurdering af juraen kendes. 

 

./. Takster socialtilsyn Øst 2018  

Socialtilsyn Øst har fremsendt orientering om takster for 2018. Det fremgår, 

at taksterne for det ordinære tilsyn på tilbudsområdet i 2018 er svagt falden-

de målt i faste priser, og der udvises et markant fald i taksterne for den ob-

jektive finansiering. 

 

Copenhagen Phil 

KKR formandskabet har modtaget en henvendelse fra Copenhagen Phil, der 

med afsæt i en reduktion af statstilskud gerne vil mere ind hos kommunerne 

og naturligt få indtægter ad den vej. KKR Sjælland har udpeget medlem af 

KKR Sjælland Henrik Boye, som medlem af bestyrelsen for Copenhagen 

Phil.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2016-06829 adr  

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde, som er det konstituerende møde 

i det nye KKR Sjælland den 22. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Det næste møde i KKR Sjælland er det konstituerende møde i det nye KKR, 

der sammensættes på baggrund af resultatet af kommunalvalget den 21. 

november 2017. (se punktet om proces og tidsplan for valg og konstituering 

af det nye KKR tidligere i dagsordenen).  

 

Mødet afholdes på Sørup Herregaard den 22. januar 2018 kl. 10.30 (med 

mulighed for politiske formøder forud for mødet).  

 

Dagsordenen vil blandt andet indeholde følgende punkter: 

– Valg af KKR's formand og næstformand 

– Udpegelse af politiske repræsentanter for kommunerne til regionale politi-

ske fora 

– Fastlæggelse af mødeplan for 2018. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

  

 

 

 

 


