
 

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: 12-06-2017 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-2016-06827 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-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 25. april 2017 blev udsendt den 1. maj 2017. 

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

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

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

Sjalland-den-25-april-2017-id222394/?n=0&section=29800 

 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-25-april-2017-id222394/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-25-april-2017-id222394/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Evaluering af KKR Sjællands arbejde i inde-
værende valgperiode 

SAG-2016-06827 adr/hfh 

 

Baggrund 

Den nye valgperiode 2018-2022 nærmer sig. Det er en anledning til at gøre 

status og samle op på erfaringerne og resultaterne fra den forgangne valg-

periode. Derfor er medlemmerne af KKR Sjælland, og de af KKR udpegede 

til regionale fora blevet bedt om, at deltage i en spørgeskemaundersøgelse 

om valgperioden med henblik på at viderebringe erfaringerne til det nye 

KKR. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager en første drøftelse af resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen og resultaterne af KKR Sjællands arbejde jf. 

vedlagte "resultattavle" med henblik på overlevering af erfaringer til det nye 

KKR.  

 

Sagsfremstilling 

KL har tillige igangsat en evaluering af KKR på landsplan. Resultatet heraf 

forventes at foreligge til KKR's Sjællands kommende møde. I forlængelse 

heraf lægges op til at fortsætte evalueringen af KKR Sjælland, herunder og-

så en mere konkret vurdering af de regionale fora, som KKR for øjeblikket  

har udpeget politiske repræsentanter til, og overvejelser omkring hvorvidt 

det fortsat er relevant at udpege til disse. 

 

Spørgeskemaundersøgelse: 

Medlemmerne af KKR Sjælland er blevet bedt om at svare på spørgsmål om 

dialogen mellem KKR og kommunerne, samspillet mellem KKR og de udpe-

gede, relationer til andre aktører og KKR som mødeforum.  

 

De udpegede er blevet bedt om at svare på spørgsmål om relevansen af 

udpegningerne, sammenhængen til KKR og behovet for administrativ op-

bakning. 

 

Der redegøres nedenfor for hovedresultaterne:  

Dialogen mellem KKR og kommunerne: 

39 pct. svarer, at dialogen på politisk niveau mellem KKR og kommunerne 

fungerer godt eller meget godt, 44 pct. svarer hverken eller, og 17 pct. siger, 

at dialogen fungerer dårligt eller meget dårligt. 
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55 pct. svarer, at nyhedsbrevene fungerer godt eller meget godt, 28 pct. 

hverken eller og 17 pct. svarer, at nyhedsbrevene fungerer dårligt eller me-

get dårligt. 

 

56 pct. finder, at samspillet mellem KKR og de udpegede politikere i regio-

nale fora fungere godt, 39 pct. hverken eller og 6 pct. dårligt. 

 

Relationerne til andre aktører 

17 pct. synes ikke, at der er behov for at styrke relationerne til andre aktø-

rer, 44 pct. svarer ved ikke. 39 pct. finder, at der er behov for, at relationer-

ne styrkes.  

 

KKR som mødeforum 

På spørgsmålet om det er de rigtige og relevante temaer, der dagsordens-

sættes, svarer 94 pct., at temaerne er relevante eller meget relevante, 0 pct. 

hverken eller og 6 pct., at de ikke er relevante. 

 

56 pct. svarer, at dagsordnerne og bilagsmaterialet er tilpas, 45 pct. svarer 

alt for lange eller for lange. 0 pct. svarer, at de er for korte. 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt der er det rigtige forhold mellem beslutnings-

sager og mere åbne sager til drøftelse, svarer 67 pct., at forholdet er pas-

sende, 22 pct. at der er for mange sager til drøftelse, og 11 pct. at der er for 

få sager til drøftelse.  

 

88 pct. synes mødernes længde er passende, mens 12 pct. synes, de er for 

lange eller alt for lange. 0 pct. svarer for korte eller alt for korte.  

  

77 pct. synes det fungerer godt eller meget godt med eksterne oplægsholde-

re, 18 pct. siger hverken eller. 6 pct. siger, at det fungerer dårligt.  

 

76 pct. finder, at 5 møder om året er passende, mens 12 pct. mener, at det 

er for få. 12 pct. synes, der er for mange. 

 

Udpegede: 

100 pct. svarer, at de er medlemmer af eller suppleanter til KKR. Baggrun-

den herfor er, at langt den overvejende del af de udpegede i indeværende 

periode har været medlemmer af KKR. 

 

92 pct. svarer, at det er relevant eller meget relevant at sidde i det pågæl-

dende forum. 8 pct. svarer, hverken eller. 0 pct. svarer ikke relevant eller 

slet ikke relevant. 
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39 pct. har i meget høj grad eller i høj grad været i kontakt med KKR, 15 pct. 

hverken eller, og 46 pct. i ringe eller meget ringe grad. 

 

31 pct. synes, at der i høj grad er behov for en tættere kontakt til KKR, 54 

pct. synes hverken eller, mens 15 pct. synes, der er behov for tættere kon-

takt i ringe grad. 

 

69 pct. svarer, at de ikke har rejst sager i KKR som følge af deres hverv, 

mens 31 pct. har rejst sager. 

 

54 pct. svarer, at der er behov for en tydeliggørelse af det fælleskommunale 

mandat/strategi i forhold til det fora, hvor de er repræsenteret. 46 pct. svarer 

modsat, at der ikke er behov herfor. 

 

23 pct. svarer, at de har behov for mere administrativ opbakning, mens 77 

pct. svarer, at de ikke har behov herfor. 

 

Ud fra besvarelserne kunne det være relevant, at: 

– Drøfte om relationerne til andre aktører skal styrkes 

– At drøfte sammenhængen mellem KKR og de udpegede repræsentanter 

og overveje evt. initiativer, der kan styrke forbindelsen og medvirke til, at 

de udpegede repræsentanter bliver en mere integreret del af KKR’s sam-

lede politiske virksomhed 

– Drøfte om dagsordnerne, herunder bilag, kan udformes anderledes 

– Drøfte behovet for en tydeliggørelse af det fælleskommunale man-

dat/strategi i forhold til de eksterne fora. 

 

Resultattavle 

KKR Sjællands formandskab opstillede ved begyndelsen af valgperioden 5 

pejlemærker: 

1. Mere for mindre – også i KKR 

2. Fokus på resultater, forenkling og ejerskab 

3. Forholdet til regionen – fælles fodslag – samarbejdsstrategi 

4. KKR tættere på kommunalbestyrelserne 

5. KKR tættere på de udpegede. 

 

I vedlagte resultattavle gøres status i forhold til opnåelse af målet. (rød, 

grøn, gul). 

 

Der er ligeledes vedlagt en foreløbig oversigt over konkrete resultater af 

KKR's arbejde på følgende hovedområder: 

– Tværkommunale samarbejder/forvaltningsområdet 

– Beskæftigelse 

– Det specialiserede socialområde 



KKR Sjælland  | 12-06-2017 

 SIDE  |  8 

– Sundhed 

– Erhverv, trafik, turisme, miljø, energi og regional udvikling. 

 

./.. Som bilag er vedlagt formandskabets status på mål, resultattavle for KKR 

samt en sammenligning af sager på områder i KKR Sjælland i de indtil nu 3 

valgperioder.  

 

 

2.2. Beslutningssag: Rammeaftale 2018 og 2019 på det speciali-
serede social- og undervisningsområde 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt 

senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social - og 

undervisningsområde.  

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, fag-

lig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-

styringsdel). 

 

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny 

proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og ind-

dragelse af brugere og faglige medarbejdere.  

 

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 

200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces 

frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbej-

de har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbej-

de mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaf-

tale 2018-19. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler rammeaftalen til kommunalbesty-

relser og regionsråd. 

 

Sagsfremstilling 

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange 

vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og 

indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en 

flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og 

opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede 

økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekon-

ceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.  
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Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det 

tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for 

alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en 

kommune. 

 

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens 

andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at ud-

vikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lyk-

kes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilite-

ring/recovery.   

 

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om: 

– Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt 

en større videndeling 

– En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkel-

te indsats 

– Et fortsat fokus på styring.  

 

Fokusområder 

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende 

fokusområder for 2018 og 2019: 

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende 

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper 

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil  

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt 

5. Vidensdeling om styring 

6. Styringsdata og information 

7. Stigende behov for støtte.  

 

Behov for tilbud 

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering 

i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.  

 

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves 

balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. 

Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og 

herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.  

 

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområder-

ne i 2018 og 2019.  

 

Styringsaftalen  

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt 

takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som 
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udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes 

af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale 

tilbud.  

 

I forslag til styringsaftalen indskrives dels KKR Sjællands flerårige strategi 

og dels beslutning om en evt. takstanbefaling. Jf. punkt 2.3. på denne KKR-

dagsorden.  

 

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færø-

erne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og ko-

ordineres mellem kommuner og regioner. 

 

./. Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Her-

udover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 

1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny 

rammeaftale. Bilagene kan ses her: Rammeaftale 2018 

  

K17 har drøftet sagen og anbefaler indstillingen. 

 

 

2.3. Beslutningssag: Status for flerårig strategi for takst- og ud-
giftsudviklingen – analyser og anbefaling til kommunerne 
for 2018 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

KKR tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at ar-

bejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. Tidligere var det primære in-

strument således et mål for ”sælgerkommunerne” om at reducere taksterne 

med 1 eller 2 pct. med henblik på styring for at dæmme op for udgiftsudvik-

lingen på området.  

 

I 2016 besluttede KKR at anlægge et udvidet perspektiv på styring og kvali-

tetsudvikling af det specialiserede socialområde, og dette udmøntede sig i 

den flerårige strategi som betyder, at der i en periode fra 2017-2020:  

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på 

kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudvik-

lingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere 

takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes 

analyser for følgende mulige bud på målgrupper autister, udviklings-

hæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjem-

løse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere.  

http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018.aspx
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2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/videns-

delingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner 

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

drage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.  

3. 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.  

4. 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. 

 

I forlængelse af den flerårige strategi besluttede KKR Sjælland, at ”takstin-

strumentet” i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given pro-

cent takstreduktion ikke skulle anvendes i 2017. I stedet opfordrede KKR 

Sjælland alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsop-

timering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte instituti-

oner og sikre stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private 

udbydere. Nedenfor tages spørgsmålet om en anbefaling for 2018 derfor op.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Tager status på den flerårige strategi til efterretning  

– At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles 

til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at  

– Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke sty-

ringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund 

af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at  

– "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om 

en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjæl-

land i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for 

konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de 

takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved 

køb hos private udbydere.  

 

Sagsfremstilling 

Nedenfor gives en kort status på den flerårige strategi, og herefter præsen-

teres en række opdaterede dataanalyser:  

– KORA’s benchmarkinganalyser. (Disse blev første gang forelagt i juni 

2016 og er nu opdaterede som vidensgrundlag for kommunernes sty-

ringsindsats)  
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– Takstanalyser regnskab 2015 og budget 2017. Disse er forelagt årligt 

for at overvåge og følge op på takstudviklingen. Der foreligger endnu 

ikke en takstanalyse baseret på regnskab 2016.  

– Økonomianalyse. Denne er ny og er et forsøg på at udmønte KKR’s 

beslutning om målgruppeorienterede takstanalyser. Der har været be-

tydelige problemer med at udarbejde analysen, som derfor må ses som 

et absolut første udkast.  

 

Med baggrund i analyserne følger styregruppens anbefaling til det videre ar-

bejde med at tilvejebringe relevant styringsinformation og til styring af takst - 

og udgiftsudviklingen.  

 

Status på den flerårige strategi 

Der skulle som noget nyt gennemføres en analyse af takster på målgruppe-

niveau, hvilket den nye økonomianalyse 2015 er en udmøntning af.  

 

Kommunerne skulle samarbejde om effektiviseringstiltag i en fortsat analy-

se- og vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte 

kommuner til KKR om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til 

en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde. Redegørelsen om sty-

ringstiltag i kommunerne, behandlet på KKR møde den 25. april 2017, er re-

sultatet heraf. KKR var enige om, at kommunerne på tværs bør dele erfarin-

ger om styring, viden og god praksis, samt at det er vigtigt, at der er fokus 

på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.  

 

KKR besluttede ligeledes, at datagrundlaget skulle opdateres en gang om 

året, hvilket det er blevet med de nye KORA rapporter, som er den første 

opdatering af de 3 rapporter: 

1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 

2. Børneområdet: Udgifter, brugere, enhedsudgifter og korrektion for børne-

nes sociale baggrund 

3. Køb og salg af pladser til børn og voksne.  

 

Der 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 leve-

randører. 

 

Der arbejdes aktuelt med et udbud i forhold til pladser på døgninstitutioner 

og opholdssteder til unge. Der er 4 kommuner, der deltager i arbejdet med 

at vurdere tilbuddene, og de forventes at træffe afgørelse i august måned 

2017. Der er modtaget tilbud fra private opholdssteder, og 6 kommuner har 

tilsluttet sig udbuddet. 
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Opdateret datagrundlag 

./… Der foreligger nu 4 analyser (bilag 1-4) vedrørende den flerårige plan punkt 

1 og 3, samt notat om styringstiltag, der allerede er behandlet i KKR.  

 

KORA rapporter: 

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede 

udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Regi-

on Sjælland i perioden 2010-2014. For at sikre den årlige opdatering har 

KORA foretaget en opdatering af analyserne som grundlag for fælles sty-

ringsinformation på området.  

  

Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region 

Sjælland der har relativt høje eller lave udgifter, brugerandele og enhedsud-

gifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, 

ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.  

 

Rapporterne præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser. Det drejer 

sig om følgende tre rapporter: 

– Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde 

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015  

– Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015  

– Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde  

En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.  

 

Rapporterne er lagt på KKR Sjællands hjemmesiden ved udsendelse af 

dagsordenen.  

 

KORA´s hovedkonklusioner på voksenområdet: 

Sjællandsregionens kommuner i forhold til landsgennemsnittet 2015:  

– Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig.  

 

Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte: 

– Udgifterne pr. 18-64-årig er steget 

– Brugerandelene er steget  

– Enhedsudgifterne er faldet 

 

– Højere eksterne købsandele i kommunerne i region Sjælland end lands-

gennemsnittet i 2015 

– Særligt mere køb hos private leverandører  

– Eksterne købsandele er steget en anelse i kommunerne i region Sjælland 

fra 2014-2015. Svarer til billedet på landsplan 

– Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015 



KKR Sjælland  | 12-06-2017 

 SIDE  |  14 

– Salgsindtægter er faldet mere i kommunerne i region Sjælland fra 2014-

2015 end på landsplan.  

 

KORA´s hovedkonklusioner på børneområdet: 

Sjællandsregionens kommuner i forhold til hele landet 2015: 

– Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig  

– Højere brugerandele  

– Højere enhedsudgifter  

– Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle for-

vente ud fra børnenes sociale baggrund (sås også i 2013). 

 

Udviklingen 2013-2015:  

– Udgifterne er steget lidt (3 pct.)  

– Brugerandelene er faldet (-8 pct.)  

– Enhedsudgifterne er steget (12 pct.)  

 

– Højere eksterne købsandele i kommunerne i region Sjælland end lands-

gennemsnittet i 2015 

– Særligt mere køb hos private leverandører  

– Eksterne købsandele stabil fra 2014-2015, mens landsgennemsnittet er 

faldet i perioden 

– Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015 

– Salgsindtægter faldet mere end landsgennemsnittet fra 2014-2015.  

 

Forbedret datagrundlag på det specialiserede socialområde:  

KORA har afdækket, at dårlig datakvalitet gør det svært for kommunerne at 

sammenligne prisen på sociale indsatser. Tal om økonomi og antal er van-

skeligt at opgøre, og KORA har derfor udarbejdet en række anbefalinger til 

forbedring af datagrundlaget.  

 

KORA´s kvalitetsundersøgelser bekræfter kommunernes oplevelse af de 

problemer og udfordringer de har med at indsamle valide og sammenligneli-

ge data på økonomiområdet.  

 

KORA’s afdækning vil indgå i styregruppens videre arbejde med at forbedre 

datakvaliteten. 

 

Takstanalyser, regnskab 2015 og budget 2017 

De to takstanalyser er dem, som tidligere årligt har været præsenteret for 

KKR. Takstanalyserne er som tidligere år behæftet med en vis datausikker-

hed. Takstanalyserne er udelukkende omsætningstal beregnet med afsæt i 

antal pladser og takster og omfatter kun takstområdet.  
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For regnskab 2015 er både antallet af realiserede pladser og omsætningen 

faldende. Der ses en samlet procentvis ændring i omsætningen i faste priser 

på -0,40 pct. KKR´s anbefaling vedr. takstudvikling var en reduktion på 1,5 

pct.  

 

For budget 2017 er både pladsantal og omsætning stigende, og der ses en 

samlet procentvis ændring i omsætningen på 2,32 pct., hvilket er lidt over 

kommunernes pris- og lønfremskrivning. 

 

Der var som beskrevet ikke nogen anbefaling vedr. takstreduktion for 2017 

taksterne. 

 

Takstanalyserne viser samlet set stabil udvikling i omkostningerne ved 

kommunernes egne tilbud, dog er der store udsving kommunerne imellem.  

 

Økonomianalyse (målgruppeorienteret takstanalyse)  

Økonomigruppen fik i foråret 2016 til opgave at medvirke til udarbejdelse af 

ny takstanalyse. Udgangspunktet var, at takstanalysen skulle indeholde hele 

området, og ikke kun de virksomheder som indgår i takstaftalen. Takstana-

lysen skulle tage udgangspunkt i takst pr. bruger pr. målgruppe. Det har ikke 

været muligt at opgøre takst pr. målgruppe, men udgift pr. bruger pr. mål-

gruppe er kernepunktet ligesom i KORA-analysen.  

 

Der har vist sig massive problemer med at få tal for udgifter, antal og en-

hedsomkostninger med en opdeling af brugere i målgrupper.   

 

Vedlagt sagen er første version af analysen. Her er det muligt for kommu-

nerne at sammenligne deres enhedsudgifter for de enkelte målgrupper, fx 

autismeområdet med andre kommuner osv. Der gøres opmærksom på, at to 

kommuner ikke har indmeldt data. 

 

Materialet viser, at der er meget store forskelle. Men en væsentlig del må 

formodes at skyldes data, dels udgifter henførbare til de enkelte målgrupper, 

og dels antal borgere til de enkelte målgrupper. 

 

Økonomigruppen har indsamlet udgifter for hele området. Det vurderes der-

for, at alle udgifter (ca. 6,0 mia. kr.) er vurderet og indgår i det samlede ma-

teriale. Det er kun opgørelsen vedr. voksenområdet, der fremlægges her.  

Børneområdet indgår ikke, hvilket primært skyldes, at de angivne målgrup-

per kun dækker over en meget lille del af børneområdet, og en stor del er 

rubriceret i gruppen ”resten”. 

 

Vurderes de samlede udgifter til voksenområdet på i alt 3,1 mia., ses at ud-

viklingshæmmede udgør 34 pct., sindslidende 18 pct., de øvrige områder 24 
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pct, mens ”resten” udgør 23 pct. Enkelte kommuner har kun fortaget en 

mindre opdeling af borgerne i målgrupper og indrapporteret i feltet ”resten”, 

hvorfor den opgjorte andel på 23 pct. er så stor. Derudover indgår hjælpe-

midler der vedrører rigtig mange borgere i ”resten”, da udvalgte kommuner 

ikke har opdelt dette område i målgrupper. 

 

I analysen er der fokus på udgifter, antal og gennemsnitspriser, ligesom i 

KORA-analyserne. Analysen kan bruges til at kigge på antal pr. målgruppe, 

og kommunerne kan anvende materialet til at sikre egne data, men også til 

at vurdere, hvordan deres egne udgifter ligger i forhold til andre kommuner 

og derefter evt. analysere dette yderligere.  

 

Analysen for den største målgruppe ”udviklingshæmmede” på varige botil-

bud (§ 108) viser gennemsnitsudgiften 683.000,- pr. borger, varierende fra 

436.000,- til 815.000,- For målgruppen ”hjemløse, voldsramte kvinder, alko-

hol- og stofmisbrugsbehandling, viser analysen på forsorgsområdet (§ 110) 

et gennemsnit på 121.000,- varierende fra 59.000,- til 180.000. Der er tilsva-

rende tal for de øvrige målgrupper. 

 

Det vurderes, at såfremt der i fremtiden skal gennemføres en sådan analy-

se, kræver det enighed i alle 17 kommuner om registreringspraksis af udgif-

ter, at der skal være sammenhæng imellem målgrupper i fagsystemer, og at 

udgifter i økonomisystemet skal ensrettes. Det kræver ligeledes, at mål-

grupperne klart defineres. Samtidig skal det afklares, hvor meget børneom-

rådet kan og skal bidrage med. 

 

Analyserne -  sammenfattende vurdering 

Det har ikke været muligt at udarbejde en retvisende, målgruppeorienteret 

takstanalyse. Målet med analysen var at nuancere grundlaget for styring og 

evt. brug af takstinstrumentet. Hvis denne analyse fortsat skal indgå i den 

flerårige strategi, så er der behov for, at kommunerne er enige om at lægge 

kræfter i en ny registreringspraksis. Styregruppen vil forberede en sag til 

KKR i oktober med en nærmere vurdering af dette, herunder af omkostnin-

ger sammenholdt med værdien ved at gøre det. I forhold til en evt. fremtidig 

analyse kan det overvejes at inddrage ekstern bistand/hjælp.  

 

KORA-analyserne giver kommunerne mulighed for benchmarking med hin-

anden, og KKR mulighed for benchmarking med andre regioner. Jf. oven for 

under afsnit om KORA-analyser. 

 

Takstanalyserne – som også er præsenteret i tidligere år – viser en stabil 

udvikling i omkostningerne ved driften af kommunernes egne tilbud, dog er 

der store udsving kommunerne imellem.  
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På baggrund af ovenstående anbefaler styregruppen at gentage anbefalin-

gen fra sidste år, at: 

”Takstinstrumentet” i form af henstilling over for sælgerkommunerne om gi-

ven procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i 

stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant 

driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte 

institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private 

udbydere. 

 

K17 har drøftet sagen, og anbefaler indstillingen. 

 

Bilag: 

1. KORA rapporterne (ligger på KKR Sjællands hjemmeside)  

– Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområ-

de 

– Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenom-

råde 

– Køb og salg af pladser på det specialiserede voksenområde 

2. Takstanalyse regnskab 2015 

3. Takstanalyse budget 2017 

4. Økonomianalyse regnskab 2015 

5. Link til KORA´s kvalitetsundersøgelse.  

 

 

2.4. Beslutningssag: Lovforslag om etablering af nye psykiatri-
ske afdelinger 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

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

som blev indgået i efteråret 2016, er der i maj måned blevet fremsat lov-

forslag i Folketinget med forslag om oprettelse af 150 særlige pladser på 

psykiatriske afdelinger i hver region. Lovforslaget forventes at træde i kraft 

15. juli 2017 med henblik på, at pladserne står klar primo 2018. Sundheds- 

og Ældreministeriet har tilkendegivet, at fordelingen af de 150 pladser ikke 

meldes centralt ud, men bør aftales lokalt med kommunal involvering.  

 

Grundet det korte tidsmæssige afsæt for etablering af og strukturerne her-

omkring, fx etablering af visitationsfora, er det væsentligt, at der i de enkelte 

KKR igangsættes en forberedelse af planlægningen af de nye psykiatriske 

afdelinger i dialog med regionen. Fokus for dialogen med regionen bør være 

at sikre kommunal indflydelse og at danne grobund for hensigtsmæssigt 

samarbejde om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommunale vi-

sitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende afdelinger 

http://www.kora.dk/aktuelt/nyheder/2017/daarlig-datakvalitet-goer-det-svaert-for-kommunerne-at-sammenligne-prisen-paa-sociale-indsatser/
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og kommunerne samt monitorering af visitationen til samt brugen af de 

kommende afdelinger.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at der igangsættes en administrativ forberedelse af planlæg-

ningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samarbejdet 

med regionen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kommende 

visitations-fora, procedurer for samarbejde mellem de kommende afdelinger 

og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende afdelinger , 

samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.  Der udarbejdes 

et administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR-møde 

 

Sagsfremstilling 

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

som blev indgået i efteråret 2016 og genforhandlet i april 2017, er der 3. maj 

2017 fremsat forslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afde-

ling.  

 

KL har i drøftelserne med staten om lovforslaget om etablering af nye psyki-

atriske afdelinger lagt vægt på, at pladserne skulle etableres i den regionale 

psykiatri, og at kommunerne skal have visitationsansvaret. Begge dele er 

imødekommet. 

 

I det fremsatte lovforslag er afsættet, at der er behov for et psykiatrisk be-

handlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset grup-

pe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale 

støtte-tilbud.  

 

Udvalgte elementer i forslaget er, at:  

– Der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behand-

lingspsykiatrien med i alt 150 nye sengepladser, hvor der kan ydes en re-

habiliterende indsats under kontrollerede former. 

– Afdelingerne skal være målrettet en særlig gruppe af borgere med svære 

psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag 

typisk genindlægges i psykiatrien mange gange i løbet af et år.  

– Pladserne etableres med hjemmel i den eksisterende psykiatrilov og med 

respekt for de grundlæggende rettigheder, som er en del af behandlings-

psykiatrien i regionsregi. 

– Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte årspris pr. plads på 

1,75 mio. kr. Kommunerne dækker også omkostninger til eventuelt tomme 

pladser. 

 

Derudover skabes der med et forslag til ændring af lov om social service 

samtidig mulighed for, at en kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om 
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visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan gøre afgørelsen be-

tinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bo lig 

i længerevarende botilbud efter serviceloven. 

 

Vold på botilbud har været et alvorligt problem for kommunerne. Derfor er 

KL gået konstruktivt ind i en dialog om en løsning. KL har grundlæggende 

taget positivt imod forslaget om de nye psykiatriske afdelinger, som forven-

tes at skabe et bedre og mere passende behandlingstilbud samt en afledt 

positiv effekt for personalet og de øvrige beboere i de kommunale botilbud. 

Herudover kan det nye visitationsforum blive en stærk platform for et bedre 

samarbejde med psykiatrien om håndteringen af den relevante persongrup-

pe. 

 

KL er dog opmærksom på, at der også er udfordringer ved forslagene. KL 

har lagt afgørende vægt på, at de økonomiske forudsætninger skal være re-

alistiske. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning 

om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressource-

krævende borgere. KL mener ikke, at forslaget giver de nødvendige redska-

ber til at sikre udgiftsneutralitet. Derfor har KL rejst forslaget som en del af 

de politiske drøftelser i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale 

for 2018. Der er en fælles forståelse med regeringen af, at det i praksis kan 

være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de 

nye pladser fuldt ud.  

 

På baggrund af ovenstående fælles forståelse er det aftalt, at der foretages 

en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne 

følger op herpå. For nogle kommuner vil der være brug for at bruge en andel 

af den aftalte realvækst som bidrag til finansiering af de nye pladser. Dertil 

kommer, at kommunerne DUT-kompenseres med 37,0 mio. kr. årligt, hvilket 

bl.a. skal dække udgifter til opnormering for målgruppen på de nye pladser.  

 

Til brug for ovennævnte monitorering er det væsentligt, at der følges op på 

centrale aktivitetstal. Det drejer sig bl.a. om antallet af pladser, belægnings-

procenter og opholdsvarighed. Derudover bør der følges op på henvisnings-

mønstre, herunder hvem, der tager initiativ til indstillingen af borgeren, samt 

hvorvidt borgeren forud for visitationen opholder sig i socialt regi eller i be-

handlingspsykiatrien. Det bør samtidig følges tæt, at etableringen af de nye 

særlige afdelinger ikke bør medføre reduktion i de øvrige pladser i behand-

lingspsykiatrien.  

 

I de enkelte regioner kan der med fordel etableres samarbejder mellem 

kommuner og regioner om etableringen af de nye psykiatriske afdelinger. 

Samarbejdet vil forventeligt omfatte planlægning af kapacitet, herunder også 

en behovsvurdering i forhold til fordelingen af pladserne på tværs af de fem 
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regioner, etablering af de kommende visitationsfora, procedurer for samar-

bejde mellem de kommende afdelinger og kommunerne samt monitorering 

af brugen af de kommende afdelinger og henvisningsmønstre, jf. ovenstå-

ende. 

 

K17 har drøftet sagen, og peger på, at der også i arbejdet bør være op-

mærksomhed på rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på 

området. 

 

 

2.5. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2017 og 2018  

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har i april 2017 udmeldt et nedjusteret landstal for an-

tallet af flygtninge, som forventes at skulle have opholdstilladelse i 2017. 

Landstallet er nedjusteret fra oprindeligt 15.000 til 8.500 i september til 

4.000 i april 2017. 

 

Efterfølgende er også landstallet for 2018 meldt ud. Dette er fastsat til 3000 

personer.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland på vegne af kommunerne meddeler Udlæn-

dingestyrelsen:  

– At der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for 2017 mellem de 

17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter 

jf. den matematiske model, og  

– At der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for 2018 mellem de 

17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter 

jf. den matematiske model. 

 

Sagsfremstilling 

Flygtningefordeling 2017 

Nedjusteringen af landstallet for 2017 sker i lyset af faldet i antallet af nyind-

rejste asylansøgere samt de aktuelle forventninger til antallet af afgørelser i 

2017. 

 

Den hidtidige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regions-

kvoterne med afsæt i den matematiske model er på baggrund af drøftelse på 

tværs af de 5 KKR videreført.  
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Udlændingestyrelsen har herefter fastsat følgende regionskvoter for det 

nedjusterede landstal 2017:  

Region Hovedstaden 1.083 

Region Sjælland   561 

Region Syddanmark   589 

Region Midtjylland 1.069  

Region Nordjylland   698 

I alt 4.000 

 

Udlændingestyrelsen har som i tidligere år lavet en beregning af fordelingen 

på kommuner efter styrelsens matematiske model, jf. lovgivningen. Det er 

disse kommunekvoter, som styrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke 

indgår anden aftale. Fristen for tilbagemelding til styrelsen er den 16. juni 

2017.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er: 

Greve 21 

Køge 35 

Roskilde 97 

Solrød 4 

Odsherred - 

Holbæk 49 

Faxe 12 

Kalundborg 3 

Ringsted 25 

Slagelse 52 

Stevns 26 

Sorø 29 

Lejre 10 

Lolland 39 

Næstved 63 

Guldborgsund 70 

Vordingborg 26 

I alt 561 
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Flygtningefordeling 2018 

Udlændingestyrelsen har meddelt følgende regionskvoter for 2018, som 

man på tværs skal søge at indgå aftale om. 

 

Region Hovedstaden 944 

Region Sjælland 514 

Region Syddanmark 303 

Region Midtjylland 713 

Region Nordjylland 526 

Landstallet 3000 

 

Praksis med at lade udlændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne med af-

sæt i den matematiske model er på baggrund af drøftelser på tværs af de 5 

KKR videreført. Dette er inden 1. juni meddelt styrelsen, der som i tidligere 

år har lavet en beregning af fordelingen på kommuner efter styrelsens ma-

tematiske model  

 

Hvis kommunalbestyrelserne inden for en region ikke inden den 10. septem-

ber 2017 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af aftale 

om kommunekvoter, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. septem-

ber 2017 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som må påreg-

nes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2018 jf. integrationslovens § 8 stk. 

3.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2018 er:   

Greve 34 

Køge 27 

Roskilde 53 

Solrød 15 

Odsherred 19 

Holbæk 60 

Faxe 22 

Kalundborg 5 

Ringsted 28 

Slagelse 37 

Stevns 19 

Sorø 28 

Lejre 4 

Lolland 21 

Næstved 70 

Guldborgsund 53 

Vordingborg 19 

I alt  514 
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2.6. Beslutningssag: Dimensionering af social- og sundhedsud-
dannelserne og pædagogisk assistentuddannelse 2018 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

I 2016 blev indgået en landsdækkende to-årig dimensioneringsaftale for so-

cial- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Aftalen imødekommer kommunernes ønske med øget mulighed for at ud-

danne flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundheds-

hjælpere samt et lavere niveau for tilgangen af pædagogiske assistenter.  

 

Kommunernes andel af den landsdækkende dimensionering på de to social- 

og sundhedsuddannelser fordeles mellem de fem KKR-områder i 2018 efter 

samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til fordelingen for 2017.  

 

For pædagogisk assistentuddannelse har der været kørt en særskilt proces, 

hvor kommunerne har haft mulighed for at indmelde behovet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland efter indstilling fra dimensioneringsudvalget: 

– Tiltræder fordeling af dimensioneringen på SOSU- og PAU-uddannelserne 

i de 17 kommuner i region Sjælland i 2018 jf. bilaget 

– Tager til efterretning, at der kun er ganske få kommuner, der har ønsket 

at gør brug af muligheden for at ansætte ekstra elever i 2018.  

 

Sagsfremstilling 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen  

På social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kommuner og regioner, 

som minimum på landsplan samlet oprette 4.700 praktikpladser i 2018. 

Kommunernes andel heraf er 3.337 og regionernes andel er 1.363 praktik-

pladser. Hertil kommer 300 pladser, som oprettes af de kommuner, der har 

behov for at supplere egen kvote. Tilbagemeldingen fra kommunerne er på 

nuværende tidspunkt, at de i 2018 opretter 3.444 pladser på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen. Regionerne opretter samtidig 1.363 plad-

ser, hvilket giver en samlet 2018 dimensionering på i alt 4.807 pladser på 

assistentuddannelsen.  

 

Kommunerne i region Sjælland dimensionerer samlet med 524 pladser i 

2018. Regionen forventes at ville oprette 209 pladser.    
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Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

På social- og sundhedshjælperuddannelsen skal kommunerne som mini-

mum oprette 2.200 pladser på landsplan. Hertil kommer ligeledes 300 plad-

ser, som kan oprettes af kommuner der finder behov herfor. Tilbagemeldin-

gerne er på nuværende tidspunkt, at kommunerne samlet set opretter 2.231 

pladser på social- og sundhedshjælperuddannelsen.  

 

Kommunerne i region Sjælland dimensionerer samlet med 360 pladser i 

2018.   

 

Pædagogisk assistentuddannelse 

Til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) skal kommunerne som føl-

ge af den to årige dimensioneringsaftale mellem KL, LO og staten tilveje-

bringe 700 uddannelsesaftaler pr. år i årerne 2017-18. I aftalen tæller også 

de voksne elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som 

følge af overenskomsten. 

 

På pædagogisk assistentuddannelse har der været kørt en særskilt proces 

for dimensionering 2018. Her har den enkelte kommune selv haft mulighed 

for at melde behovet ind i foråret 2017.  

 

På landsplan forventes samlet set oprettet 822 pladser, hvilket ligger mere 

end 100 pladser over det aftalte. 

 

I KKR Sjælland har kommunerne indmeldt, at man i 2018 ønsker at oprette 

124-128 pladser.  

 

KKR Sjællands dimensioneringsudvalg (borgmester Henrik Hvidesten, Ring-

sted; borgmester Sten Knuth, Slagelse og borgmester Carsten Rasmussen, 

Næstved) har haft dimensioneringen jf. bilaget til høring og anbefaler denne.  

 

./. Fordeling af dimensionering 2018 på de 17 kommuner i region Sjælland på 

SOSU-uddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent fremgår af 

bilaget. De regionale måltal for SOSU-uddannelserne er fordelt på de 17 

kommuner efter samme fordelingsnøgle som i tidligere år (2015-2017). 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Indstilling som suppleant til Overvågningsudvalget for det 
dansk – tyske Interreg udvalg 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

Knud Larsen (V), Vordingborg har været udpeget som suppleant i overvåg-

ningsudvalget for det dansk - tyske Interreg udvalg. Knud Larsen er trådt ud 

af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. KKR Sjælland skal derfor 

indstille en ny suppleant.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller en ny suppleant til overvågningsud-

valget for det dansk -  tyske Interreg udvalg.  

 

Sagsfremstilling 

Knud Larsen (V), Vordingborg var suppleant for Borgmester Holger Schou 

Rasmussen (A), Lolland i udvalget. KKR Sjælland indstiller til udvalget. Det 

er Region Sjælland, der foretager den endelige udpegelse. 
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2016-06827 adr 

 

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 

Mobil- og bredbåndsdækning - digitale retningslinjer – møde i digitalt akti-

onsforum 

Med udgangspunkt i KKR Sjællands målsætning om, at der skal være mo-

bildækning alle steder i sjællandsregionen i 2020, og lige adgang for alle til 

de digitale løsninger med bredbåndsforbindelser på mindst 100 MBit down-

load, besluttede KKR Sjælland i 2016 at anbefale fælles retningslinjer for di-

gital infrastruktur. På møde i digitalt aktionsforum maj 2017, hvor regionen, 

KKR og brancheorganisationerne deltog, var der blandt andet på baggrund 

af meldinger fra brancheorganisationerne enighed om frem til næste møde i 

aktionsforum i september 2017 at undersøge, hvor langt man er kommet i 

forhold til implementering af retningslinjerne i kommunerne. 

 

Møde med Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 

Beskæftigelsesministeren besøgte KKR Sjællands formandskab den 29. maj 

2017 og hørte om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområ-

det i KKR Sjælland. På programmet var også et besøg hos én af de gode hi-

storier jf. det fælles nyhedsbrev, hvor de 17 kommunerne i KKR Sjælland er-

faringsudveksler på tværs af kommunegrænser om virksomhedsrettet job-

indsats og rekruttering. Historierne beskriver samarbejdet mellem virksom-

heden og jobcentrets virksomhedskonsulent, hvor der er succes med at få 

en ledig borger i job.  

 

Status på udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæ-

sen 

Udvalgsarbejdet er igangsat som led i økonomiaftalen for 2016 og forventes 

færdigt i juni. På baggrund heraf vil Sundhedsministeriet formentlig i efter-

året 2017 offentliggøre regeringens plan for det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen. 
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Udkast til udvalgsrapport indeholder en række initiativer, som vil bidrage po-

sitivt. Den uplanlagte opgaveglidning fra regioner til kommuner har dog væ-

ret vanskelig for alvor at få hånd om i udvalgsarbejdet.  

 

KL har derfor foreslået, at udvalget skal anbefale, at Sundhedsstyrelsen ud-

arbejder en klar og entydig faglig udviklingsplan for det nære sundhedsvæ-

sen. Planen skal forpligte alle parter og bidrage til et helhedssyn på opgave-

løsningen i det nære sundhedsvæsen. Den vil kunne give anledning til at 

flytte opgaver og stille konkrete krav til kvalitet og kompetencer i opgaveløs-

ningen. Planen skal bidrage til en planlagt og aftalt opgaveudvikling af det 

nære sundhedsvæsen. Form og indhold i et sådant arbejde drøftes i udval-

get i maj og juni, og der hentes inspiration fra specialeplanlægningen på 

hospitaler samt kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner.  

 

Sundhedsaftalesystemet er også til drøftelse. KL har foreslået: 

– At der sker en forskydning af aftaleperioden, så aftalen først skal være 

indgået ved udgangen af andet valgår  

– At der sikres klarere rammer for opgaveoverdragelse på nationalt niveau, 

bl.a. med en tjekliste for, hvad der skal aftales (bl.a. økonomi) 

– At der gives plads til politiske prioriteringer i sundhedsaftalerne, dels ved 

at forenkle de mange nationale krav til indholdet og dels ved at tage om-

råder ud af sundhedsaftalerne og løfte dem til nationalt niveau, såfremt 

der er evidens på området  

– At Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget sammenlæg-

ges. 

 

Danske Regioner og KL er enige om forskydning af perioden og forlængelse 

af de nuværende aftaler. 

 

KL' udspil på voksensocialområdet " fælles om fremtidens socialpolitik"  

Udspillet er blevet til på baggrund af en forstærket dialog med bl.a. bruger-

organisationer og de faglige organisationer.  

 

Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og 

ønsker. Med udspillet lægger KL op til, at velfærd er langt mere end det, en 

kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Velfærd er i lige så høj 

grad noget, som vi skaber sammen. Udspillet indeholder en række hand-

lingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og øvrige aktører 

på området inden for fem temaer: Rehabilitering, beskæftigelse, boliger, 

helhedssyn på tværs af social og sundhed og mere praksisnær viden.  

 

Udspillet ligger på KL’s hjemmeside http://www.kl.dk/Kommunale-

opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/ 

 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/KL-mener-/Fremtidens-socialpolitik/
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Orientering om godt på vej mod uddannelse og job  

KL's bestyrelse har sat fokus på kommunernes samlede ansvar for 0-18 års 

området, og er tidligere på året kommet med tre udspil under den samlede 

overskrift 'Godt på vej'. De tre udspil har været rettet mod henholdsvis dag-

tilbud, forældre og senest de forberedende ungdomsuddannelsestilbud. Det 

fjerde udspil under overskriften 'Godt på vej' offentliggøres medio juni og har 

titlen – mod uddannelse og job. Fokus er her på de udfordringer, der er i for -

hold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  

 

KL’s svar på udfordringerne retter sig dels mod udskolingen og dels mod 

kommunerne/KKR, staten og erhvervsskolerne. Anbefalingerne falder under 

følgende seks overskrifter:    

– Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet 

– Bedre lokal forankring af erhvervsuddannelserne 

– Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne, så de matcher erhvervslivets be-

hov 

– En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karrierelæring 

– En styrket praksis- og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen 

– En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdoms-

uddannelserne. 

 

KL lægger i udspillet op til, at KKR skal have en større koordinerende rolle i 

forhold til erhvervsskoleområdet. KL arbejder for at:  

– Kommunerne skal have formel indflydelse på det geografiske udbud af 

erhvervsuddannelser via KKR, og at  

– Den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelse styrkes 

ved at repræsentationen udvides med et medlem, så der fremover udpe-

ges to kommunale medlemmer – en politisk og en på strategisk admini-

strativt niveau. 

 

Derudover anbefaler KL i udspillet, at KKR arbejder for at: 

– Lave en strategi for uddannelsespolitisk interessevaretagelse for at styrke 

den kommunale repræsentation i erhvervsskolernes bestyrelser 

– Indgå lokale trepartsaftaler, der løfter den lokale erhvervs- og beskæfti-

gelsesindsats og bidrager til at sikre praktikpladser, understøtte vækst-

strategier m.v. 

 

Ny forberedende grunduddannelse 

Regeringen har haft nedsat et ekspertudvalg, der kom med et oplæg om, 

hvordan der kan etableres forberedende uddannelsestilbud til unge, der ikke 

er i gang med uddannelse eller job. KL har tilsvarende arbejdet med pro-

blemstillingen og lancerede i januar 2017 udspillet ’Godt på vej – Alle unge 

skal med’. Den 10. maj kom regeringen med sit oplæg "Tro på dig selv – det 
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gør vi", og der er netop indledt forhandlinger med Folketingets partier, og 

målet er en politisk aftale, inden Folketinget går på sommerferie.  

 

Årsrapport fra Socialtilsyn Øst 

./. Socialtilsynet har udarbejdet sin årsrapport 2016, der fungerer som en en 

årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet. Årsrapporten for 2016 ret-

ter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekrutte-

ring af plejefamilier, hvis antal er faldende. Årsrapporten er vedhæftet.  

 

Herudover er de overordnede konklusioner:  

– At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunk-

ter har en generel høj kvalitet 

– At tilbuddene i mindre grad har fortsat det målrettede og professionelle 

arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne  

– At der på voksenområdet er en del udviklingspunkter vedrørende udvik-

lings- og handleplaner, hvilket hænger godt sammen med, at Socialtilsyn 

Øst i 2014 og 2015 havde særligt fokus på udviklings- og handleplaner 

– At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af 

magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus 

på blandt andet gråzoner: Magt eller omsorg? 

– At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opga-

ven med at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stil-

le til kommunerne med mere. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamili-

erne kan blive bedre til at tage ansvar for deres kompetenceudvikling  

– At Socialtilsyn Øst ser en svækkelse af økonomien i et større antal tilbud 

på børne- og ungeområdet, hvilket påvirker vurderingen af den økonomi-

ske bæredygtighed  

– At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske kon-

struktioner og grundlag, som altovervejende udgangspunkt ikke har ind-

flydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod 

er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den 

gældende lovgivning på området  

– At tilbud og plejefamilier generelt oplever, at kunne anvende og omsætte 

de af socialtilsynet udstedte udviklingspunkter 

– At opgaven med tilkøbsydelser på formidlingsdelen er i en positiv udvik-

ling, der gør, at det vil være muligt, at tilbyde kurser af forskellig art. 

 

Samlet vurderes, at regeringens ønske om et kvalitetsløft er i en positiv ud-

vikling, og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og 

kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Socialtilsynene 

får stadig afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst.  

 

Socialtilsyn Øst kan på baggrund af belysning af kvaliteten i plejefamilier og 

sociale tilbud anbefale, at: 
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– Kommunerne går ind i et samarbejde om at udbyde efteruddannelse t il 

plejefamilierne for eksempel med et uddannelses/kursuskatalog, så efter-

uddannelsen rammer bredere 

– Plejefamilierne skal være langt mere opsøgende i forhold til kompetence-

udvikling, både kurser, supervision og anden dialogbaseret sparring 

– Tilbuddene sætter særlig fokus på udarbejdelse af klare og konkret mål i 

samarbejde med borgerne og tydelig resultatdokumentation heraf   

– Tilbuddene skal arbejde mere målrettet med at få udarbejdet beredskabs- 

og handleplaner i forhold til overgreb, herunder vold, trusler og magtan-

vendelser 

– Der arbejdes med ensartet praksis, eventuelt i samarbejde med Socialtil-

syn Øst og KKR i forhold til tilkøbsydelser på magtanvendelsesområdet 

– Tilbuddene fortsætter den positive udvikling i forhold til at dokumentere og 

følge op på magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbed-

ring af indsatsen 

– At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier øges fordi:  

– Antallet af ny ansøgninger falder 

– Antallet af aktive plejefamilier falder. 

 

Børnehus Sjælland  

Næstved Kommune har siden 1. oktober 2013 drevet Børnehus Sjælland, 

som er det samlende, rådgivende og undersøgende tilbud for kommuner, 

sygehuse og politikredse i region Sjælland.  

 

I 2015 budgetterede Næstved Kommune med 150 sager. I 2016 med 190 og 

i 2017 med 240. 2016 sluttede reelt med i alt 262 sager svarende til 38 pct. 

over det budgetterede. I 2017 forventes over 300 sager. Underbudgetterin-

gen af sagstallet har betydet, at der ikke har været en tilstrækkelig beman-

ding i Børnehus Sjælland, og det derfor ikke har været muligt at behandle 

antallet af sager indenfor en rimelig tid.   

 

Budgettet for 2018 vil tage sit udgangspunkt i en forventning om 315 egent-

lige børnehussager og i alt 411 forskellige konsultative sager. Det er en 

stigning i det budgetterede antal sager på 31pct., hvi lket betyder, at kom-

munerne skal forvente en tilsvarende gennemsnitlig stigning i de samlede 

udgifter. Pga. det stigende antal sager og medarbejdere arbejdes med en 

udbygning som forventes at påvirke udgifterne for Børnehus Sjælland. Det 

er Næstved Kommunes forventning, at der med budget 2018 kun vil være 

marginale forskelle Børnehusenes takster imellem. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2016-06827 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 31. august 

2017 kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne 

kan placeres fra kl. 8.00-9.30.  

 

Mødet holdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På møde den 31. august 2017 forventes følgende sager: 

– 150 nye pladser i behandlingspsykiatrien (organisering)  

– Regional aftale med Væksthuset (hovedindhold) 

– Forberedelse af næste valgperiode (evaluering af KKR). 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 


