
 

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: 25-04-2017 09:30 

Sted: Regionshuset 

 Alléen 15 

 4180 Sorø.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  

Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

i tidsrummet 8.00 - 9.30.  

Der er bestilt frokost til kl. 12.00. 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2016-06826 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. 



KKR Sjælland  | 25-04-2017 

 SIDE  |  4 

 

 

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2016-06826 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 6. februar 2017 blev udsendt den 10. februar 2017.  

 

Indstilling 

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

den 6. februar 2017.  

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-den-6-

februar-2017-i-KKR-Sjalland-id218928/?n=0&section=29800 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-den-6-februar-2017-i-KKR-Sjalland-id218928/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-den-6-februar-2017-i-KKR-Sjalland-id218928/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Fokuseret turismeindsats 

DAG-2016-00244 hfh 

 

Baggrund 

For nylig udgav Erhvervsministeriet en stor rapport om turismen i Danmark. 

Her er vurderingen, at sjællandsregionen halter bagefter. Sjællandsregionen 

er det område i Danmark, som har den mindste andel tur ister og den laveste 

turismeomsætning set i forhold til resten af landet. 

 

Et af hovedbudskaberne i KL's nye turismepolitiske anbefalinger til kommu-

nerne er at udviklingen af danske turistdestinationer kræver et tæt samspil 

mellem kommuner, erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som er en be-

tydelig drivkraft for turismeudviklingen.  

 

I den forbindelse er direktør i Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen 

og direktør i Visit Sydsjælland/Møn, Martin Bender inviteret til at holde op-

læg for KKR Sjælland om det fælles turismeprojekt i Greater Copenhagen, 

som et eksempel på et tættere samarbejde mellem de mange aktører.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter den fokuserede turismeindsats. 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervsministeriets statusanalyse af turismens udviklings- og konkurrence-

evne viser, at sjællandsregionen står for 11 pct. af landets turismeforbrug og 

kun 9 pct. af overnatningerne.  

 

http://em.dk/publikationer/2017/turismestatusanalyse 

 

Sjællandsregionen er det område i Danmark, som har den mindste andel tu-

rister og den laveste turismeomsætning set i forhold til resten af landet. I 

udpegningen af årsagerne til den lave omsætning bliver der bl.a. fokuseret 

på manglende samarbejde i erhvervet og mellem operatørerne. Der fokuse-

res desuden på, at geografien har for få signaturoplevelser, og at kendska-

bet til oplevelserne er lavt. Samtidig er der en erkendelse af, at regionen har 

mere at byde på, end de lave forbrugstal indikerer. Kan dette uudnyttede po-

tentiale indfris, kan det give vækst og beskæftigelse og en attraktiv region.  

 

Udviklingen af danske turistdestinationer kræver et tæt samspil mellem 

kommuner, erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som er en betydelig 

http://em.dk/publikationer/2017/turismestatusanalyse
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drivkraft for turismeudviklingen. Dette er et af hovedbudskaberne i KL's nye 

turismepolitiske anbefalinger, ”Attraktive destinationer – Turismepolitiske 

anbefalinger til kommunerne” der blev offentliggjort den 17. marts 2017.  

https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82158/cf_202/Attraktive_destinationer_

-_Turismepolitiske_anbefa.PDF 

 

Turismeindsatsen i de sjællandske kommuner har gennem de senere år 

netop udviklet sig til i højere og højere grad at ske i samarbejder på tværs af 

kommunerne og i tættere samspil med erhvervslivet. Udviklingen af turisme-

området sker i stigende grad i tværkommunalt destinationssamarbejde, hvor 

kommunerne går sammen om at markedsføre og udvikle turismen. 

Mange kommuner er i gang med omlægge fra fysisk turistinformation i tu-

ristbureauer – til digital turistinformation der er tilgængelig, der hvor turister-

ne er. 

 

Vi har et Østersøpartnerskab, der er ved at etablere sig som en regional ak-

tør, ligesom Region Sjælland har tilbudt at spille en koordinerende rolle, så-

fremt kommunerne måtte ønske det.  

 

Der er på Sjælland et oplagt potentiale i at fokusere turismeindsatsen med 

henblik på øget beskæftigelse og vækst. Martin Bender og Mikkel Aarø-

Hansen vil i deres oplæg, med udgangspunkt i turismeprojektet under Grea-

ter Copenhagen give et eksempel herpå. 

 

 

2.2. Temadrøftelse: Regionale vækst- og udviklingsstrategi 
2019-2022  

SAG-2016-06826 hfh 

 

Baggrund 

Den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi gælder til og med år 

2018. Regionsrådet og Vækstforum skal udarbejde en ny Regional Vækst- 

og Udviklingsstrategi for perioden 2019-2022. Det forberedende arbejde til 

ReVUS 2019-2022 er allerede igangsat. Der lægges i den forbindelse op til 

at bygge videre på de erfaringer, der er gjort i indeværende periode.  

 

På den baggrund er der lagt op til en drøftelse af, hvad det kommunale ud-

gangspunkt for ReVUS 2019-2022 skal være.  

 

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum, Jens Stenbæk indleder 

sagen, og giver en orientering om rammer og proces for opgaven. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen 

https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82158/cf_202/Attraktive_destinationer_-_Turismepolitiske_anbefa.PDF
https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82158/cf_202/Attraktive_destinationer_-_Turismepolitiske_anbefa.PDF
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Sagsfremstilling 

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) udgør den politiske 

ramme for den regionale udviklingsindsats, som igangsættes og finansieres 

via Vækstforum og Regionsrådet. 

 

ReVUS indgår som en del af Regionsrådets og Vækstforums opgaver i hen-

hold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling.  

 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse 

for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- 

og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen in-

klusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i by-

erne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur 

samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgræn-

sende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal 

den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de 

initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien 

 

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan indeholde andre emner af 

betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers 

betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v. 

 

Vækstforum skal udarbejde det bidrag, der omhandler de erhvervs- og 

vækstrettede dele. I Sjællandsregionen var der ved tilblivelsen af den nuvæ-

rende ReVUS enighed om, at kommunerne skulle være involveret i  alle dele 

af ReVUS’en. 

 

Vækstforum og Regionsrådet afholdt den 20. marts et indledende møde om 

temaer til den kommende ReVUS 2019-2022. Formålet med mødet var at 

skabe et fælles sigte for ReVUS for parterne. I gruppedrøftelserne mellem 

medlemmerne af Vækstforum og Regionsrådet blev især temaerne Uddan-

nelsesudbud, Trafikal og digital infrastruktur, Involvering af erhvervsliv, Tu-

risme og Greater Copenhagen fremhævet.  

 

Erfaringer med tidligere og nuværende ReVUS 

I den nuværende ReVus har der været et stort fokus på at få samlet indsat-

serne - det er bl.a. sket i form af vækstaftaler. Endvidere er den fokuseret 

omkring bestemte brancher. Det har medført en mere fokuseret indsats, 

men har også begrænset råderummet for den gode idé. Den tidligere ReVus 

lå i den anden ende af skalaen, og var præget af en strategi om at lade de 

mange blomster blomstrer. Det var ikke så fokuseret, men gav plads til den 

gode idé. Nu skal de indledende drøftelser til den nye ReVUS tages. Og no-

get taler for at finde den gyldne middelvej, hvor der både er plads til idéerne 

og samtidig fokus. 



KKR Sjælland  | 25-04-2017 

 SIDE  |  8 

Overvejelser om indhold i ReVUS 2019-2022 

I forlængelse af drøftelserne den 20. marts foreslås det, at der med den 

kommende ReVUS åbnes for at afprøve nye metoder og instrumenter med 

henblik på at skabe markant større effekt og værdi af de regionale investe-

ringer. Metoderne kan fx omfatte nye løsninger til at tiltrække private midler, 

offentlig-privat samarbejde, stedbaserede indsatser m.v. 

 

Endvidere foreslås det, at regionens og kommunernes driftsområder, over-

ordnede strategier samt centrale indsatser indtænkes som drivkræfter for 

den regionale vækst og udvikling, hvor det er relevant, og at ReVUS forhol-

der sig til, hvordan dette kan foregå. 

 

Endelig foreslås, at ReVUS kommer til at have tre dele: 

– Indsatser der virker: Denne del bygger videre på den velfungerende ind-

sats i den nuværende strategiperiode 

– Greater Copenhagen: Denne del bygger på Greater Copenhagen samar-

bejdet og udarbejdes sammen med Region Hovedstaden. Der er igangsat 

en proces med henblik på at skrive fælles kapitler og finde fælles indsat-

ser 

– Nye metoder: Denne del præsenterer en nyskabende og mere risikovillig 

tilgang, hvor der afprøves nye metoder og instrumenter til at opnå større 

effekt af regionens investeringer. 

 

Kommunalt afsæt 

./. Erhvervskoordinationsgruppen (EKO) har sammen med K17 udarbejdet for-

slag til fokusområder, der kan bruges som afsæt for kommunerne i det vide-

re arbejde med ReVUS 2019-2022. Notatet er todelt. Først opridses i meget 

kort form forslag til fokusområder set med kommunale øjne i den kommende 

ReVUS. Efterfølgende uddybes tankerne yderligere.  

De foreslåede indsatsområder i notatet er: 

 

1. Forenkling af ansøgningsproces, opfølgning på ansøgninger og projek-

ter 

Det er for kommunerne afgørende, at Vækstforums investeringer udmøntes 

på en enkel og ubureaukratisk måde, hvor der er fokus på at understøtte 

virksomhedsnære indsatser, der er til gavn for en samlet regions udvikling. 

Der skal bruges færrest mulige ressourcer på unødigt bureaukrati.  

 

2. ReVus skal understøtte de potentialer vi har i Region Sjælland 

ReVuS og hermed de afledte investeringer bør understøtte henholdsvis af-

hjælpe de strategiske potentialer og de strategiske udfordringer, vi har i Re-

gion Sjælland. Det handler bl.a. om behovet for en re-industrialisering, hvor 

investeringer bidrager til at igangsætte virksomhedsnære indsatser, som 

understøtter øget anvendelse af teknologi, automatisering, digitalisering,  
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m.v. i produktionen. Tilsvarende gælder indsatser, der understøtter kompe-

tenceudvikling blandt ledere og medarbejdere, samt tilvejebringelse af risi-

kovillig kapital. 

 

3. ReVus’ skal ikke være fokuseret på brancher men på vækstpotentialer  

Der bør ske et skifte, så fokus ikke rettes mod brancher men mod 

vækstpotentialer. Fokus må være på de projekter og områder, hvor 

vækstpotentialer kan forløses via investeringer fra Vækstforum. 

 

4. Behovet for en balanceret vækst, som understøtter erhvervsudvikling og 

bosætning uden for de større byområder 

Det handler om initiativer der bidrager til;  

– Fysisk, mobil og digital infrastruktur  

– Understøttelse af landdistrikters stedbundne potentialer. 

Og hvor det overordnede formål er at sikre, at det er hele regionen, der 

bliver trukket med i væksten. 

 

5. Et mere fleksibelt og differentieret udbud af uddannelse 

Vi ønsker en udbudsstruktur på uddannelsesområdet, som understøtter 

dels tiltrækning af arbejdskraft på velfærdsområderne dels regionens 

vækstpotentialer/vækstdrivere, samt bidrager til et løft i regionens ud-

dannelsesniveau. Vi er nødt til at få uddannet vores borgere, der  hvor de 

bor og dermed undgå, at de flytter mod de større byer. Dels for at få løf-

tet uddannelsesniveauet, dels for at sikre arbejdskraft til de lokale virk-

somheder. 

 

6. Initiativer som bidrager til at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft  

Det er vigtigt, at regionens virksomheder - såvel private som offentlige - 

kan tiltrække den kvalificerede arbejdskraft som er nødvendig for fortsat 

vækst og udvikling. 

 

ReVUS-proces 

Der er udarbejdet forslag til en proces, som omfatter inddragelse af hen-

holdsvis det politiske og det administrative niveau og parterne bag 

Vækstforum samt inddragelse af eksterne interessenter. Inddragelsen tager 

så vidt muligt udgangspunkt i eksisterende fora og netværk.  
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2.3. Temadrøftelse: Hvad gør kommunerne for at styre det spe-
cialiserede socialområde 

SAG-2016-06826 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en ny flerårig strategi for styring af ud-

gifter på det specialiserede social- og undervisningsområde. (Det samlede 

udgiftsområde udgør ca. 6 mia. kr. Det takstbelagte område udgør 2,7 

mia.kr.) 

 

Som led i strategiens udmøntning er der indledt et samarbejde om at beskri-

ve effektiviseringstiltag. De enkelte kommuner beskriver, hvad de hver især 

har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområ-

de.  

 

Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og Borgmester Henrik 

Hvidesten, Ringsted kommune indleder drøftelsen med eksempler på sty-

ringstiltag fra 2 kommuner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter kommunernes tilbagemeldinger om 

styringstiltag på området, herunder om de 17 kommuner skal gøre noget 

yderligere for aktivt at dele viden på tværs om styringsgreb, der virker.  

 

Sagsfremstilling 

Den flerårige strategi (besluttet juni 2016) betyder, at der sættes et fælles 

fokus på styring og kvalitetsudvikling af hele det specialiserede socialområ-

de, herunder:   

 

1. Mere nuancerede takstanalyser: Der udarbejdes nærmere analyser af 

takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få 

en mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem 

pris, indhold og kvalitet 

2. Samarbejde om effektivisering: Der samarbejdes om effektiviseringstiltag i 

en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser 

fra de enkelte kommuner om, hvad den enkelte kommune har gjort for at 

bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde 

3. Benchmarking mellem kommunerne og bedre datagrundlag: De analyser, 

som KKR i 2015 besluttede at bede KORA udarbejde, giver et nyt data- 

og vidensgrundlag, som fremover opdateres en gang om året. Formålet er 

at stille et opdateret datagrundlag til rådighed for kommunerne, som kan 

anvendes til kritisk refleksion om muligheder for driftsoptimering og takst-

reduktioner - til gavn for egen og andre kommuner 
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4. Markedsafprøvning og krav til effekt: Der fortsættes med markedsafprøv-

ning/konkurrenceudsættelse med henblik på at sikre en effektiv prissæt-

ning og kommunerne opfordres til generelt at fremme effektfokus og gen-

nemsigtighed ved at stille klare krav og effektmål, når vi købes ydelser 

hos eksterne leverandører. 

 

./. Nedenfor redegøres for hovedtrækkene i de 17 kommuners indberetning af 

styringstiltag, herunder hvad der ifølge kommunernes tilbagemeldinger dri-

ver omkostningsudviklingen på de specialiserede områder, og hvad kommu-

nerne gør for at styre kvalitet og økonomi og for at forebygge. Endelig gøres 

status på kommende analyser og rammeaftaleproces.  

 

Det fremgår, at alle kommuner arbejder intensivt med styring af området. 

Hovedindholdet i tilbagemeldingerne er, at der er tæt opfølgning på, om 

kommunerne ved køb af ydelser og pladser får det, man betaler for, ligesom 

der sker løbende genforhandling af pris og ydelse, og der arbejdes med at 

fastsætte gennemsigtige serviceniveauer. Der er ligeledes fokus på indgåel-

se af aftaler om udvikling og progression i det enkelt tilbud. 

 

Kommunerne giver også udtryk for, at man driftsoptimerer i egne institutio-

ner og tilbud. I forhold til myndighedsdelen og visitation peger mange kom-

muner på, at man har tæt opfølgning i forhold til tilbud og økono-

mi/omkostninger, man nedsætter visitationsudvalg og arbejder med mål-

gruppevurdering, ligesom en række kommuner angiver, at man har særligt 

fokus på overgangen fra barn til voksen. 

 

Kommunerne er blevet bedt om at beskrive aktuelle og fremtidige udfordrin-

ger. Der peges på en bred vifte af udfordringer. En problemstilling der går 

igen flere steder er, at mange af de unge, der kommer ind i systemet typisk 

har mere komplekse problemer end de nuværende brugere.  

 

En kommune peger på følgende helt generelt: At der kommer flere borgere 

med komplekse problemstillinger med større støtte behov, en stigende til-

gang fra ungeområdet, højere levealder, bedre overlevelse og tilgang af 

traumatiserede flygtninge til området. En anden udfordring er et stigende an-

tal borgere med alvorlige psykiatriske lidelser som har udad reagerende ad-

færds- og misbrugsproblematikker.  

 

Forebyggelse indgår også i en række af de styringstiltag, der peges på, her-

under recovery i forhold til borgere med psykisk sårbarhed, og arbejdet med 

forebyggelse på børneområdet samt brobygning mellem dagtilbud og skole.  

 

Økonomigruppen under rammeaftalestyregruppen har opsummeret kommu-

nernes styringstiltag i følgende 5 grupper:  
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1. Monitorering: sikkert datagrundlag, kontoplan m.v.  

2. Effekt/resultat: generelle og specifikke krav, opfølgning på handleplaner 

m.v.  

3. Differentiering: hvornår giver det effekt, og hvor kan det betale sig at sty-

re?  

4. Presse tilbuddene til effektiv drift  

5. Hvordan får vi rykket borgeren – progression, udvikling, effekt og midlerti-

dighed?  

a) Stille faglige krav til hvordan man opnår progression  

b) Tidsbegrænsning af § 107.  

 

Rammeaftalestyregruppen, der består af fagdirektører på området, peger på 

punkt 2 og 5 som de vigtigste styringstiltag til at bidrage til effektiv udvikling 

såvel økonomisk som fagligt på det samlede område. I forhold til at opnå ef-

fekt/resultat og progression er det væsentligt med godt og styrket samarbej-

de mellem myndighed og drift blandt andet at få visiteret korrekt og løbende, 

og at følge op på handleplaner og progression. 

 

K17 har i forlængelse af kommunernes tilbagemelding på styringstiltag be-

sluttet at tage initiativ til yderligere videndeling på tværs af kommuner. Der 

afholdes en temadag om styring af det specialiserede social- og undervis-

ningsområde, hvor målgruppen er faglige direktører og chefer fra kommu-

nerne, samt kommunernes økonomichefer og medarbejdere på området. 

Formålet er at gå et skridt videre med videndeling om de styringstiltag, der 

virker. 

 

Kommende analyser og opfølgning på strategi 

Det er også en del af den ny strategi, at der laves økonomianalyser på mål-

grupper. KORA’s analyser af udgiftsudviklingen på de specialiserede børne - 

og voksenområder opdateres også i 2017 til brug for fælles benchmark.  

 

KORA’s analyse fra sidste år viste overordnet, at kommunernes udgifter til 

voksenområdet pr. 18-64 årig var steget fra 2010 til 2014. I samme periode 

var antallet af botilbudsmodtagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud 

var faldet. Blandt børn og unge med særlige behov var det omvendt: Her var 

der kommet færre foranstaltningsmodtagere, mens den enkelte modtager 

gennemsnitligt var blevet dyrere. I analyserne var der variationer på tværs af 

kommunerne.  

 

I strategien indgår også et arbejde med markedsmodning. Der er gennem-

ført 2 udbud i forhold til henholdsvis borgere med autisme og domsanbragte. 

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

og opholdssteder til unge, hvor 6 kommuner deltager.  

 



KKR Sjælland  | 25-04-2017 

 SIDE  |  13 

KKR Sjælland får de opdaterede analyser at se på møde i juni 2017, hvor 

også rammeaftalen og styringsaftalen for 2018 skal drøftes. 

 

Ny proces for rammeaftale 2018 

I rammeaftalen for 2017 indgår et fokusområde om proces for fornyet politisk 

grundlag for rammeaftale 2018. Det er ønsket at skabe et nyt politisk grund-

lag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. Den nye proces indebærer tidlig 

inddragelse politisk, fagligt og af brugere.  

 

Der har således været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer i no-

vember 2016, i januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kom-

munale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet og fagpersoner fra kom-

munerne var samlet i marts 2017.  

 

På alle dage var der drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvali-

tet og effekt, styrket samarbejde mellem kommunerne og øget brugerind-

dragelse. I forhold til samarbejde blev dette drøftet bredt: Samarbejde om 

det mest specialiserede, samarbejde om særlige målgrupper og tilbudstyper, 

samarbejde om kompetenceudvikling og metodeudvikling, og samarbejds-

modeller i form af fx klyngesamarbejde og som forpligtende samarbejde. 

Brugerinddragelse blev drøftet som forskellige former for brugerinddragelse 

herunder brugerinddragelse i driften af tilbud samt, når det gælder koblinger 

til recovery og rehabilitering. Endelig var der drøftelser af ønsker til ramme-

aftaleprocessen og rammeaftalens udformning samt kommende fokusområ-

der. 

 

Forslag til kommende fokusområder var brugerinddragelse og dialog, effekt 

og metodeudvikling, samt forpligtende samarbejder. 

 

På møde med fagpersoner var der opbakning til flerårige rammeaftaler. I 

forhold til processen for rammeaftalen fremadrettet overvejes således 2-

årige aftaler. Dette skal i givet fald afklares juridisk 

 

Som afslutning på processen var udvalgsmedlemmer og KKR dialogforum 

m. fl. samlet den 7. april 2017 til en drøftelse af den kommende rammeaftale 

med afsæt i de in put, der er kommet i løbet af processen. Man drøftede ud-

fyldning af de overordnede temaer og fokusområder fremkommet i løbet af 

processen.  

   

Input fra alle drøftelserne samles i oplægget til rammeaftalen for 2018, som 

KKR Sjælland vil få forelagt på møde i juni 2017. 
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2.4. Beslutningssag: National væksthusaftale for 2018 

SAG-2017-01849 hfh 

 

Baggrund 

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

nal aftale om væksthusenes indsats, der opstiller parternes forventninger til 

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

input fra KKR til forhandlingsoplægget, inden aftalen skal godkendes af KL’s 

bestyrelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR drøfter og giver input til KL’s forhandlingsoplæg til den 

nationale væksthusaftale for 2018. 

 

Sagsfremstilling 

Dette års nationale aftale mellem KL og regeringen om væksthusene indgås 

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

fremmesystemet.  

 

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

man vil gennemføre en forenkling af erhvervsfremmesystemet, så det bliver 

nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomhe-

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

 

Erhvervsministeriet har oplyst over for sekretariatet, at man ikke forventer at 

komme med et udspil om forenkling før kommunalvalget i november 2017. 

 

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

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

aftalen i maj som de forrige år. Derudover var en del af de fæl les erklærin-

ger om væksthusenes centrale rolle som knudepunkt i det samlede er-

hvervsfremmesystem udgået af aftalen for 2017. 

 

KL’s sekretariat arbejder for, at de fælles erklæringer igen bliver en del af af-

talen, men det vil formentlig være et ønske fra Erhvervsministeriet at bevare 

et vist manøvrerum i forhold til den forenkling af erhvervsfremmesystemet, 

som forventes at komme i 2018. 

 

Resultatopgørelsen for 2016 er klar og sendt ud til væksthusenes direktører 

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

kr. til 5,63 kr. pr. kr. investeret via den kommunale basisfinansiering af 

væksthusene. Dermed er væksthusene et væsentligt skridt tættere på mål-

sætningen på 6 kr. 
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Væksthusene står centralt i KL’s modeller for det fremtidige erhvervsfrem-

mesystem, og KL står bag det enstrengede erhvervsfremmesystem med lo-

kal basisvejledning i kommunerne og specialiseret vejledning i væksthuse-

ne.  

 

Den hastige digitale udvikling betyder, at virksomhedernes forretningsmo-

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

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

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

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

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

denne udfordring. Dette er også vigtigt for at positionere væksthusene 

stærkt i forhold til den fremtidige indretning af erhvervsfremmesystemet.  

 

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

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

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

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

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

ikke er et operationelt og fremadskuende mål for væksthusene. 

 

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

sætningerne løbende varieres, så de afspejler aktuelle erhvervspolitiske pri-

oriteringer. 

 

 

2.5. Orienteringssag: Sjællandsregionens EU-kontor, Zealand-
Denmark 

SAG-2016-06826 hfh 

 

Baggrund 

I lyset af den kommunale besparelse af ZealandDenmarks budget på cirka 

300.000 kr., der trådte i kraft den 1. januar 2017, godkendte ZealandDen-

marks styregruppe i november 2016 en ny strategi og handlingsplan for de 

kommende to års arbejde, der reviderer og omlægger EU-indsatsen.  

Den kommunale besparelse udløste en tilsvarende besparelse i Region 

Sjællands bidrag og samlet reduceres ZealandDenmarks budget således 

med 600.000 kr. til ca. 2.7 mio. kr. årligt, hvilket svarer til et årsværk mindre.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Fokus for ZealandDenmarks nye Strategi- og handlingsplan for 2017-18 

(http://www.zealanddenmark.eu/wp-content/uploads/300117_Strategi-og-

handlingsplan-2017-18_ZDK.pdf) vil i prioriteret rækkefølge være at:  

– Understøtte Region Sjælland og kommunernes arbejde med at hjemtage 

EU-midler (50 pct.) 

– Kommunikere budskabet om Greater Copenhagen og Femern Bælt til in-

teressenter i Bruxelles og Europa (20 pct.) 

– Udgøre en Bruxelles-baseret videnspartner, der opbygger konkrete net-

værk for ejerkredsen (20 pct.) 

 

Indsatserne vil blive prioriteret inden for følgende policy specialiseringer:  

– Sundhed og velfærdsinnovation (50 pct.) 

– Erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse (25 pct.)  

– Bioøkonomi, ressourceeffektivitet og energi (15 pct.) 

 

./. Med den nye strategi introduceres en ny servicemodel baseret på basis-

ydelser for alle i ejerkredsen samt tilkøbsydelser til de kommuner, der for 

eksempel ønsker services, der tidligere har været tilgængelige, så som at få 

faciliteteret en lokal workshop om EU, planlagt en studietur (på mere end én 

dag) eller få hjælp til research eller projektvejledning inden for andre policy 

områder end kontorets specialiseringer. 

  

Med den nye handlingsplan er der opsat effektmål inden for alle tre indsats-

områder, der afspejler normeringen. Der vil således være mål om færre pro-

jekter, der til gengæld fokuseres inden for de vedtagne policy specialiserin-

ger. 

 

./. For at kunne opnå de fastsatte mål om hjemtag, vil ZealandDenmark desu-

den have fokus på at servicere de projektmagere, der selv er aktive og op-

søgende. De stærkeste kommunale projektmagere er blevet identificeret i en 

netop gennemført undersøgelse med deltagelse af hele K17 (analyse og re-

sultat er vedlagt). 

 

Årsrapport for 2016 for Sjællandsregionens EU-kontor, ZealandDenmark er 

netop offentliggjort 

(http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/tilfredsstillende-aarsrapport-paa-

gaden/) 

 

http://www.zealanddenmark.eu/wp-content/uploads/300117_Strategi-og-handlingsplan-2017-18_ZDK.pdf
http://www.zealanddenmark.eu/wp-content/uploads/300117_Strategi-og-handlingsplan-2017-18_ZDK.pdf
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/tilfredsstillende-aarsrapport-paa-gaden/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/tilfredsstillende-aarsrapport-paa-gaden/
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2016-06826 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 

Fremtidens kollektive transport 

Region Sjælland har iværksat en analyse af Fremtidens kollektive transport i 

Region Sjælland. Resultatet af analysen har været anbefalinger af fire initia-

tiver, som fremadrettet kan sikre en bæredygtig balance mellem god tilgæn-

gelighed, hurtig mobilitet og ressourceeffektivitet i den kollektive trafikbetje-

ning i Region Sjælland. 

 

For at fremtidssikre og udvikle den kollektive trafik i Region Sjælland, øn-

skede de politiske parter bag ”Aftale om fremtidssikring af budget til regional 

udvikling, 18. april 2016”, en analyse af et sammenhængende kollektivt tra-

fiksystem i regionen med god regional dækning og ideel service i myldreti-

den. Et væsentligt element i analysen skulle være at afdække mulighederne 

for gradvis tilpasning af budget til kollektiv trafik i Region Sjælland, så det i 

fremtiden udgør en fast andel af Region Sjællands samlede budget til regio-

nal udvikling, eksempelvis 60 pct. fra 2020. I dag udgør andelen til kollektiv 

trafik ca. 65 pct. 

 

På denne baggrund engagerede Region Sjælland i september 2016 konsu-

lenter fra MOE-Tetraplan og VTI. Analysen har kortlagt mobilitet og tilgæn-

gelighed for kollektive rejser i dag. Der er udviklet scenarier for fremtidens 

kollektive transport på Sjælland for at finde mulige initiativer, som kan frem-

me en effektive transportløsninger. Slutproduktet er en handlingsplan for 

implementering af udvalgte initiativer, som kan implementeres frem mod 

2025. 

 

På baggrund af analysens resultater anbefaler konsulenterne fra MOETe-

traplan, at Region Sjælland arbejder med følgende målsætninger for udvik-

ling af den kollektive transport: 

– Pendlerkorridorerne og de større trafikknudepunkter styrkes. 
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Det skaber høj mobilitet og dermed vækst og udvikling 

– Unge under uddannelse skal have bedre muligheder for transport t il og fra 

ungdomsuddannelserne 

– Kollektive trafiklinjer med få passagerer reduceres. Dette for at undgå 

samlet vækst i budgettet for kollektiv transport og for at finansiere styrkel-

sen af pendlerkorridorerne 

– Der skal udvikles alternative mobilitetsløsninger for at forbedre tilgænge-

ligheden i tyndt befolkede områder. 

 

Midtvejsevaluering af sundhedsaftalen 

Ved indgåelse af den nuværende sundhedsaftale blev der aftalt en monito-

reringsplan for hele aftaleperioden herunder en midtvejsevaluering.  

Midtvejsevalueringen af sundhedsaftalen indgår som en del af den aftalte 

monitorering af sundhedsaftalen. 

Midtvejsevalueringen omfatter følgende elementer: 

– 2. halvårsstatus for 2016: 

– Nationale data for området (stort sammenfald med regionale kvalitets-

data) 

– Status på Sundhedskoordinationsudvalgets 10 pejlemærker 

– Status på Sundhedsaftalens indsatsområder 

– Medarbejdernes evaluering af samarbejdet – survey 

– Borgenes oplevelse af samarbejdet – interview 

– Evaluering af samarbejdsorganisationen. 

 

Midtvejsevalueringen forventes klar primo juni 2017. Indholdet fra evaluerin-

gen danner grundlag for stillingtagen til, hvorvidt der er behov for ændringer 

i den nuværende sundhedsaftale i indeværende år, om der er behov for 

supplerende aftaler, eller om midtvejsevalueringen skal bidrage til et kvalifi-

ceret afsæt for den kommende sundhedsaftale. 

 

Tele-KOL indsats 

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 

enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med 

KOL i hele landet senest med udgangen af 2019. Aftalen bygger blandt an-

det på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland. 

 

Region Sjælland og kommunerne i regionen har på den baggrund etableret 

en tværsektoriel programorganisation med ansvar for at etablere et tværsek-

torielt telemedicinsk tilbud til relevante borgere med KOL inden udgangen af 

2019. Indsatsen skal bane vejen for fremtidige telemedicinske tilbud til en 

langt større patientgruppe. Der gives hermed en status på arbejdet med at 

udbrede tele-medicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.  
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Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele - det vil sige regioner med tilhø-

rende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som 

bliver udbredt til relevante borgere med KOL inden udgangen af 2019.  

 

Udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal 

bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen 

med øget patientinddragelse. Udbredelsen til borgere med KOL er første 

skridt i en proces, hvor hele sundhedsvæsenet udvikler telemedicinske løs-

ninger samtidig, med henblik på fremtidige tilbud til en lang række patient-

grupper. 

 

”Borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre 

egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at 

kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser og 

ambulante kontroller reduceres. Samtidig skal kvaliteten og sammenhængen 

i behandlingen forbedres.”. 

 

Med udgangspunkt i de nationalt vedtagne strategiske mål er der opsat føl-

gende mål for programmet: 

1. Borgere med KOL oplever med telemedicinsk behandling færre indlæg-

gelser og færre ambulatoriebesøg  

2. Borgere med KOL, som tilbydes telemedicin, skal opleve øget behand-

lingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget syg-

domsmestring  

3. Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at 

anvende de telemedicinske løsninger  

4. De tekniske og organisatoriske løsninger skal ikke kun etableres med fo-

kus på at kunne understøtte KOL behandling. Elementer fra løsningerne 

skal også efterfølgende kunne anvendes til andre sygdomsområder.   

 

I TeleCare Nord projektet får borgere med KOL udstyr med hjem, så de kan 

måle fx puls, iltmætning og vægt. Målingerne bliver automatisk overført til en 

udleveret tablet-pc og sendt videre til en opsamlingsenhed, hvor sundheds-

medarbejdere fra kommunerne og sygehusene kan tilgå borgenes telemedi-

cinske data. Udover målinger svarer borgerne også på en række spørgsmål 

om deres symptomer. Med faste intervaller kontakter sundhedsvæsnet bor-

geren med henblik på en samtale om borgerens almentilstand. 

 

Erfaringerne fra TeleCare Nord er, at man kan forbedre borgernes håndte-

ring af egen sygdom, ved at de foretager målinger, og får en øget opmærk-

somhed på deres symptomer får de en bedre sygdomsindsigt. Borgere, der 

har deltaget i tilbuddet, har oplevet en markant øget tryghed, øget livskvali-

tet og øget fleksibilitet. 
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I Sjællandsregionen har KOL Kompetencecenteret igennem flere år arbejdet 

med at løfte kompetenceniveauet blandt sundhedsmedarbejderne og borge-

re med KOL. I det sundhedsfaglige spor arbejdes der derfor med, hvordan vi 

kan kombinere de gode erfaringer fra TeleCare Nord og det arbejde, der fo-

regår i regi af KOL Kompetencecenteret.  

 

På baggrund af erfaringerne i TeleCare Nord projektet, er der udarbejdet en 

national businesscase. I den nationale business case vurderes der et effek-

tivitetsforbedrende potentiale. Ud fra gevinsterne i TeleCare Nord er der i 

den nationale businesscase lagt op til følgende fordelingsnøgle i forhold til 

at dække fællesomkostninger: 

– 35 pct. af fællesomkostningerne afholdes af kommunerne 

– 65 pct. af fællesomkostningerne afholdes af regionen. 

 

Fællesomkostninger dækker fx indkøb, opsætning og drift af en tværsektori-

el telemedicinsk løsning, fælles implementeringsteam og supportfunktion. 

”Egne lønomkostninger” hos kommunerne og regionen er ikke en del af fæl-

les omkostningerne – fx er ikke inkluderet lønomkostninger i forbindelse 

med, at sundhedspersonalet afholder monitoreringssamtaler med borgerne.  

 

For så vidt angår gevinstsiden ventes det økonomiske potentiale at variere 

afhængig af hvilke andre indsatser på KOL-området, den enkelte kommune 

allerede har implementeret. Det er også værd at bemærke, at TeleCare 

Nord dokumenterede en høj grad af patienttilfredshed og øget livskvalitet 

hos målgruppen. 

 

Broen til Bedre Sundhed 

TrygFonden og Region Sjælland indgik sammen med Lolland og Guldborg-

sund kommuner i marts 2017 et samarbejde, der skal skabe bedre folke-

sundhed på Lolland-Falster. TrygFonden vil i perioden fra 2017-2019 inve-

stere 20 mio. kr. i aktiviteter under Broen til Bedre Sundhed. Midlerne skal 

primært gå til alkoholforebyggelse, børn- og unge, og til at skabe mere 

sammenhængende sygdomsforløb for borgere med flere kroniske sygdom-

me samt understøtte udbredelse af erfaringerne. Ikke blot lokalt, men også 

regionalt og nationalt. 

 

TrygFonden har yderligere doneret 1,85 mio. kr. til Begge Hjul på Jorden. Et  

nyt projekt, der går ud på at gøre det nemmere for lærer og elever at ind-

drage cyklen mere aktivt i skolens undervisning. 

 

Det første store projekt Sund Uddannelse er afsluttet. Evalueringsresultater-

ne vil blive præsenteret ved en konference med deltagelse af både interna-

tionale og nationale eksperter. Repræsentanter fra skoleområdet i de 17 
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kommuner i Region Sjælland er inviteret sammen med andre nationale inte-

ressenter. 

 

Som et af de første resultater har projekt Sammen om min vej vist, hvordan 

et øget fokus på samspillet mellem somatik, psykiatri og misbrug kan skabe 

bedre forløb. Der er derfor nu nedsat en styregruppe, som omsætte den vi-

den i det tværsektorielle samarbejde. Vordingborg Kommune deltager i ar-

bejdet. 

 

Forskning er en stor del af projektet. Der arbejdes på en yderligere styrkelse 

af forskningen i sundhed og ulighed i landområder, hvorfor der er en vision 

om at etablere et forskningscenter, der er forankret på Nykøbing F. Syge-

hus. 

 

Energipolitisk topmøde – Gate21 

./. Gate21 og projekt ’Energi på Tværs’ afholder energipolitisk topmøde den 8. 

maj 2017 kl. 13.00 – 16.30 i Fællessalen på Christiansborg. Borgmester-

topmødet vil gennem konkrete eksempler give beslutningstagere ny inspira-

tion til samarbejde på tværs af regions- og kommunegrænser og vise, at en 

omstilling kræver koordinerede planer og handlinger, som må inddrage både 

kommuner, regioner, forsyningsselskaber og organisationer. Målgruppen er 

borgmestre, regionsrådsformænd, kommunale og regionale udvalgsfor-

mænd, tekniske direktører og direktører for forsyningsselskaber i region 

Sjælland og Hovedstaden. 

 

ESCO arrangement 

Region Sjælland og KKR Sjælland afholdt i fællesskab arrangement om 

fremtidens muligheder for energibesparelser og bygningsrenovering. Antal 

deltagere var i størrelsesordenen 50. Dagen bød på en række cases, syns-

vinkler og erfaringer med anvendelsen af ESCO (Energy Service Compani-

es) som samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger fra hen-

holdsvis rådgiver, entreprenører og offentlige virksomheder. 

 

./. Regional Væksthusaftale – Status 2016 

I forhold til den regionale aftale, så er den regionale væksthusaftale 2016 

den første aftale, hvor indholdet er det samme for Væksthus Sjælland og 

Væksthus Hovedstadsregionen. I 2017 er aftalen blevet udvidet og forbedret 

baseret på de erfaringer, der er gjort i 2016. Afrapportering og status på 

målopfyldelse er vedlagt. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2016-06826 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 12. juni 2017 

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

placeres fra 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 12. juni 2017 forventes følgende sager: 

– Dimensionering af SOSU-uddannelserne og pædagogisk assistentuddan-

nelse (PAU) for 2018 

– Flygtningefordeling 2018 

– Rammeaftale for 2018 på det specialiserede social- og undervisningsom-

råde. 

– Evaluering af KKR Sjællands arbejde i indeværende valgperiode.  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

  

 

 

 

 


