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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2016-06825 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-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 22. november 2016 blev udsendt den 24. november 

2016. 

 

Indstilling 

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

den 22. november 2016. 

 

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-22-november-2016-id213810/?n=0&section=29800 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-22-november-2016-id213810/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-22-november-2016-id213810/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Greater Copenhagen – International mar-
kedsføring 

SAG-2016-06825 hfh 

 

Baggrund 

Greater Copenhagen-samarbejdet blev dannet for bl.a. at tiltrække uden-

landske investeringer og talenter. Metropolregionen skulle på det internatio-

nale landkort via branding og international markedsføring. I den forbindelse 

har bestyrelsen for Greater Copenhagen etableret en digital platform til in-

ternational markedsføring af Greater Copenhagen. KKR skal drøfte potentia-

let i at deltage i den fælles markedsføring. 

 

Direktør i Copenhagen Capacity, Claus Lønborg, indleder drøftelserne om 

mulighederne for international markedsføring. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter potentialet i at deltage i den fælles 

markedsføring. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunal deltagelse i international markedsføring under Greater Copenha-

gen 

Kampagneplatformen stilles til rådighed, så interesserede parter, der er 

geografisk placeret i Greater Copenhagen – fx kommuner, regioner, virk-

somheder, videninstitutioner m.v. – mod betaling kan gennemføre kampag-

ner på platformen. 

 

Platformen er en basistjeneste, som The Greater Copenhagen & Skåne 

Committee stiller til rådighed for sine medlemmer og virksomheder, mens 

selve kampagnerne er frivillige og gennemføres på initiativ og finansiering 

fra de enkelte parter. Ønsker man at gennemføre eller medfinansiere en 

kampagne på platformen, kan dette ske ved at rette henvendelse til enten 

Copenhagen Capacity eller Business Region Skåne, der fungerer som ope-

ratører på indsatsen. Operatørfunktionen er finansieret af Greater Copenha-

gens budget. 

 

Status på det foreløbige arbejde 

Copenhagen Capacity har taget platformen i brug, og har gennemført en pi-

lotkampagne på talenttiltrækning inden for gaming-industrien. Pilotindsatsen 

var rettet mod 40 ledige stillinger, og den har foreløbigt genereret i alt 498 
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ansøgere. Af dem er 237 kandidater overleveret til de deltagende virksom-

heder med 85 reelle samtaler som resultat – alle med udenlandske kandida-

ter uden for Greater Copenhagens geografi.  

 

Copenhagen Capacity er yderligere i samarbejde med Business Region 

Skåne i gang med at forberede to kampagner, finansieret af Copenhagen 

Capacity. Den ene af de to kampagner vil rette sig mod talenttiltrækning in-

den for fintech. Til fintech-kampagnen har en række virksomheder takket ja 

til at deltage, herunder Crediwire, Nordea og Simcorp. 

 

Forslag til fremtidige kampagner 

Ud over de planlagte kampagner, ligger der et forslag til mulige kampagner 

med forskellige fokusområder, målsektorer og segmenter. Fx: 

– Life Science 

– ICT 

– Cleantech 

– Supply Chain: Cool Chain 

– Health Tech 

– IT 

– Engineers 

 

Kommunal deltagelse i markedsføringsaktiviteter 

Tilgangen fra de danske kommuner i Greater Copenhagen-samarbejdet har 

hidtil været, at man afventer resultaterne af pilotkampagnen, før man ønsker 

at tage stilling til videre deltagelse i og finansiering af markedsføringsaktivi-

teterne under Greater Copenhagen.  

 

Der foreligger nu konkrete resultater fra Copenhagen Capacitys indledende 

arbejde med markedsføringsplatformen, og tiden er derfor  moden til at drøf-

te en øget kommunal deltagelse i arbejdet med at brande metropolregionen 

og markedsføre specifikke styrkepositioner, og dermed få mest muligt ud af 

de investeringer, der er gjort i markedsføringsplatformen.  

 

Der er overordnet to måder, hvorpå kommunerne kan deltage i markedsfø-

ringsaktiviteterne: 

1. Deltagelse i den frivillige pulje under Greater Copenhagen 

2. Deltagelse ad hoc.  

 

Deltagelse i den frivillige pulje under Greater Copenhagen 

Der er under Greater Copenhagen etableret en frivillig pulje på tværs af alle 

tre geografier, hvor de deltagende organisationer har placeret midler til med-

finansiering af internationale markedsføringskampagner. Modellen skal sikre 

bred deltagelse på tværs af de tre geografier: Hässleholm, Helsingborg, 

Malmö, Lund, Kristianstad og Københavns Kommune samt Region Sjælland, 
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Region Skåne og Region Hovedstaden har meldt deres deltagelse i puljen, 

der har en nuværende størrelse på 4.542.000 kr. En kampagne forventes at 

kunne gennemføres for 700.000 kr. 

 

Midlerne kan dels danne fuld finansiering af kampagner, dels kan de bruges 

til at medfinansiere kampagner, som der er taget initiativ til fra virksomhe-

der, universiteter eller andre organisationer. Puljen skal dermed sikre, at der 

er midler til at gennemføre kampagner på platformen. Samtidig skal puljen 

sikre, at Copenhagen Capacity og Business Region Skåne kan agere nemt 

og hurtigt, hvis en gruppe virksomheder eller andre aktører henvender sig 

med ønske om medfinansiering til en kampagne. 

 

Puljen er åben for, at flere organisationer nu eller på et senere tidspunkt kan 

melde sig ind mod betaling på 1 kr. pr. indbygger. For at smidiggøre beslut-

ningsprocessen er government-modellen, at der nedsættes en gruppe med 

repræsentanter på chefniveau fra finansieringspartnerne, som så tager be-

slutninger om at igangsætte kampagner.  

 

Det er planen, at puljen medfinansierer kampagner i 2017 og 2018. 

 

Deltagelse ad hoc 

Ud over at deltage i den frivillige pulje kan kommunerne supplerende eller i 

stedet vælge at deltage i kampagnearbejdet ad hoc i de enkelte kampagner. 

Kampagnerne kan være igangsat af kommunerne selv eller af andre. Som 

nævnt ovenfor har offentlige og private aktører mulighed for selv at udvikle 

og igangsætte kampagner ved at henvende sig til Copenhagen Capacity. 

Deltagelsen i arbejdet kan således ske i en række forskellige partnerkonstel-

lationer. Den kommunale involvering kan dermed foregå på flere måder – fx 

ved at: 

– En række kommuner går sammen om at markedsføre fælles styrkepositi-

oner 

– Kommunerne samler netværk og klynger af virksomheder til fælles kam-

pagneudvikling i et OPP 

– Generelt informere og opfordre relevante virksomheder til at benytte plat-

formen. 

 

Copenhagen Capacity har planlagt et roadshow blandt kommunaldirektører 

og borgmestre i de danske kommuner i Greater Copenhagen i februar for at 

styrke dialogen med kommunerne om muligheder i markedsføringsplatfor-

men.  
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2.2. Temadrøftelse: Kompetenceparat 2025 – kommunale fokus-
områder i 2017 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

./. Samarbejdet på tværs af de 17 kommuner i KKR Sjælland om uddannelses-

området er tidligere sket under projektet kompetenceparat 2020, hvor kom-

munerne, regionen og uddannelsesinstitutioner har samarbejdet om at løfte 

området med afsæt i 7 brede målsætninger.  

 

I kommunesporet er der arbejdet med afsæt i udveksling af erfaringer om 

det, der virker, og de enkelte kommuners initiativer på uddannelsesområdet 

er løbende opsamlet. 

 

./. KKR Sjællands formandskab har bedt den nedsatte styregruppe om et op-

læg til hvilke områder, der fremadrettet særligt bør arbejdes med på tværs af 

kommunerne i et revitaliseret og fokuseret samarbejde på uddannelsesom-

rådet (KP2025). Kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune fremlæg-

ger sagen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter forslaget om en fokuseret indsats ret-

tet særligt i forhold til:  

1) Det lange seje træk - kvalificering og tiltrækning af elever og studerende 

til uddannelse 

2) Tiltrækning af uddannelser til Sjællandsregionen 

3) Arbejdsmarkedssporet – erhvervssporet – fokus på at medvirke til at virk-

somhederne kan få arbejdskraft på det lidt kortere sigte. 

 

Er det de rigtige fokusområder for det fælles arbejde? 

 

Sagsfremstilling 

Den nedsatte styregruppe (bestående af 3 kommunaldirektører og en social - 

og arbejdsmarkedsdirektør og en børne- og unge/skoledirektør) peger på, at 

kommunernes samarbejde på uddannelsesområdet med fordel kan koncen-

treres om 3 spor: 

 

1) Det lange seje træk - kvalificering og tiltrækning af elever og studerende 

til uddannelse.  

2) Tiltrækning af uddannelser til Sjællandsregionen 

3) Arbejdsmarkedssporet – erhvervssporet – fokus på at medvirke til, at 

virksomhederne kan få arbejdskraft på det lidt kortere sigte. 
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Formålet med arbejdet er på den ene side, at de unge skal løftes uddannel-

sesmæssigt dels i folkeskolen og dels i forhold til erhvervskompetencegi-

vende uddannelser, og på den anden side, at kommunerne via et fælles ar-

bejde lykkes med at tiltrække yderligere uddannelsesmuligheder til regio-

nen.  

 

Det overordnede mål er at sikre såvel offentlige som private arbejdsgivere 

en tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. Samtidig ved vi, at uddannelse er 

en afgørende faktor i forhold til sundhed, beskæftigelse og vækst m.v.  

 

De tre spor 

1) Det lange seje træk - kvalificering og tiltrækning af elever og studerende 

til uddannelse.  

a) Problemet med de unge, der står uden uddannelse, er lagt hen af ve-

jen et fælles problem for de 17 kommuner.  

./. Aktuelt viser Region Sjællands uddannelsesanalyse 2016, at godt 

hver femte ung ingen uddannelse har 10 år efter afslutningen af 9. 

klasse. For de seneste ungdomsårgange nærmere flere kommuner 

sig 95 pct. målet for ungdomsuddannelser. Det tyder på, at kommu-

nernes indsats er begyndt at vise resultater. 

– Det vurderes imidlertid, at der er behov for en fortsat massiv og tid-

lig indsats med skærpede forventninger til aktørerne (folkeskolerne) 

og de unge, herunder i forhold til at fastholde de unge i uddannelse.  

– Udfordringen drejer sig om det faglige, men også om personlige 

kvalifikationer fx i form af manglende fremmødeparathed.  

– Der lægges op til et forstærket samarbejde på tværs af kommuner 

via drøftelser med aktørerne, dvs. direktører, skolechefer, UU lede-

re m.fl. Formålet er at få input til og kvalificere det fælles arbejde.  

– I arbejdet tages højde for, at de forberedende ungdomsuddannelser 

forventes drøftet i KL og nationalt i løbet af foråret 2017.  

 

b) Det foreslås herudover i fællesskab at arbejde med, hvordan kommu-

nerne kan være med til at sikre, at elevgrundlaget er der, når det lyk-

kes at tiltrække en ny uddannelse.  

– Dette arbejde hænger sammen med punkt 2) arbejdet for at tiltræk-

ke uddannelser til Sjællandsregionen. 

– Der lægges op til, at kommunerne erfaringsudveksler om initiativer, 

der skal sikre elevgrundlaget ved etablering af nye uddannelser, 

samt at der udarbejdes en model for samarbejde herom, i de tilfæl-

de hvor uddannelser har et større opland end den enkelte kommu-

ne.  
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2. Tiltrækning af uddannelser til Sjællandsregionen 

– Der foreslås igangsat et fælles arbejde med at udkrystallisere, hvilke ud-

dannelser kommunerne vil/skal gå efter på den lidt længere bane. Der 

søges tegnet et Sjællandskort over uddannelser, kommunerne ønsker at 

tiltrække.  

– De enkelte kommuners planer og overvejelser indhentes, ligesom mate-

riale fra regionen og Væksthus Sjælland inddrages. Tilsvarende inddra-

ges UU’erne, direktørerne i kommunerne, og relevante uddannelsesinsti-

tutioner.  

– Målet med arbejdet er tiltrækning af flere uddannelser til kommunerne i 

region Sjælland, og at der sikres fokus på kobling mellem uddannelser og 

det lokale arbejdsmarked.  

– Baggrunden er, at adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende både 

for offentlig opgavevaretagelse og for de private virksomheder. Hertil 

kommer, at adgang til uddannelse i lokalområdet erfaringsmæssigt har en 

betydning for virksomhedernes muligheder for at rekruttere færdiguddan-

nede, og når målgruppen for erhvervsuddannelser og kortere videregåen-

de uddannelser skal bringes til at tage en uddannelse. 

– Forslaget skal også ses i lyset af, at det i 2016 med opbakning fra kom-

munerne i region Sjælland lykkedes for UCSJ at få lov til at udbyde ud-

dannelsen til diplomingeniør i Kalundborg. Afsættet er således også, at 

der netop i disse år er et vindue åbent for etablering af nye lokale uddan-

nelsesmuligheder. 

 

3. Arbejdsmarkedssporet/erhvervssporet - fokus på at medvirke til, at virk-

somhederne kan få arbejdskraft på det lidt kortere sigte. 

– I arbejdsmarkeds-/erhvervssporet håndteres fortrinsvis udfordringer, der 

er knyttet til rekruttering af kvalificerede på kortere sigt end i det lange se-

je træk, der håndteres i spor 1.  

– De helt overordnede mål for arbejdet er opkvalificering af kortuddannede 

voksne til virksomhedernes behov, og at unge, der er droppet ud af ud-

dannelsessystemet skal tilbage på sporet. Det sker fx via forforløb og 

brobygning og håndholdt indsats. 

– Der er meldinger om begyndende mangel på arbejdskraft på arbejdsmar-

kedet i region Sjælland, og meldinger om, at det i nogle kommuner er 

vanskeligt at finde unge til de lærepladser, virksomhederne er parate til at 

stille til rådighed. Tal fra Region Sjællands uddannelsesanalyse 2016 

(2.kvartal) viser også et særligt problem med en stor del af de 25-29-årige 

er offentligt forsørgede. Det skal bemærkes, at en stor del heraf er på ud-

dannelseshjælp og integrationsydelse.  

– Hovedparten af indsatsen sker allerede i beskæftigelsessystemet og i de 

tværgående eksisterende fora, hvor der er sat en række initiativer i gang 

på tværs af kommuner. Fx er der dagsordenssat et arbejde med ungeind-

satsen i det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.  
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– Herudover arbejdes med uddannelsesproblematikker på det lidt kortere 

sigte på tværs af kommuner i regi af de 3 uddannelsesfora (fx om køb af 

kurser/efteruddannelse), der er nedsat på tværs af jobcentre/VEUcentre. 

Der er herudover igangsat en række initiativer rettet mod bygge- og an-

lægsområdet (i regi af quick-start og støttet af vækstforum). 

 

For alle 3 spor gælder, at der lægges op til drøftelser med direktører og che-

fer i kommunerne på de relevante områder, samt koordination og samarbej-

de med de lokalpolitiske udvalg (børn, skole og arbejdsmarked) og med Re-

gion Sjælland på henholdsvis administrativt og politisk niveau. Ligesom ar-

bejdet inddrages i relation til KKR formandskabets halvårlige møder med er-

hvervsorganisationerne. 

 

 

2.3. Beslutningssag: Forslag fra University College Sjælland om 
ekstra studiepladser til sygeplejerskeuddannelsen og soci-
alrådgiveruddannelsen 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

./… UCSJ har henvendt sig med forslag om en udvidelse af dimensioneringen 

og optaget på uddannelsen til sygeplejerske på ekstra 100 pladser årligt og 

ekstra 80 pladser årligt på uddannelsen til socialrådgiver. I begge uddannel-

ser varetager kommunerne en del af opgaven med praktik. De studerende er 

ulønnede under praktikken og på SU (Statens Uddannelsesstøtte). 

 

Indstilling 

Det indstilles:  

– At KKR Sjælland bakker op om UCSJ’s henvendelse om udvidelse af ud-

buddet af uddannelsespladser  

– At spørgsmålet om en fremadrettet større kommunal andel af praktikken 

på uddannelsen til sygeplejerske afklares i regi af kredsen af sundhedsdi-

rektører i de 17 kommunerne i KKR Sjælland i løbet af 2017. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har som arbejdsgivere en interesse i at sikre, at der uddannes 

tilstrækkeligt i forhold til fremtidens behov. Samtidig viser erfaringerne, at 

der er en sammenhæng mellem, at man som kommune har haft studerende 

i praktik og mulighederne for at rekruttere færdiguddannede.  

 

Det er ministeriet, der beslutter dimensioneringen af uddannelsen til syge-

plejerske. De studerende skal i praktik i kommunerne, og UCSJ vil derfor 

gerne have kommunernes opbakning til en udvidelse. En tilsvarende proces 

er sat i gang i forhold til regionen, der pt. er den store praktikvært på uddan-
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nelsen. For uddannelsen til socialrådgiver beslutter UCSJ selv antal pladser, 

men er også her afhængig af, at kommunerne stiller praktikpladser til rådig-

hed.  

 

Forslaget fra UCSJ indebærer, at kommunerne i forhold til 2016 halvårligt 

skal finde yderligere 15-25 praktikpladser på uddannelsen til socialrådgiver. 

For uddannelsen til sygeplejerske skal der i forhold til den nuværende di-

mensionering findes praktikpladser til i størrelsesordenen yderligere 70 stu-

derende. Kommunefordelte tal fremgår af de vedhæftede bilag. For begge 

uddannelser gælder, at de studerende i praktik er fordelt på alle kommuner 

efter en objektiv nøgle. 

 

UCSJ vurderer for begge uddannelser, at der er behov for flere studieplad-

ser, hvis de fremtidige behov for færdiguddannede skal kunne imødekom-

mes. Dette bl.a. med afsæt i diverse analyser og rundspørger til aftagerne 

dvs. kommuner og region.  

 

For begge uddannelser er der indhentet ledighedstal for januar 2016. For 

sygeplejersker var ledigheden i regionen på 0,43 pct. og for socialrådgivere 

var ledigheden 1,5 pct. Herudover peger UCSJ med afsæt i drøftelser med 

kommunerne på et særligt behov for at sikre en tilstrækkelig forsyning af ar-

bejdskraft i nærområdet til det nye udbud af socialrådgiveruddannelsen i 

Slagelse. 

 

Forslaget om udvidelsen af optaget skal også ses i lyset af UCSJ’s bestræ-

belse på at være bredt til stede i kommunerne i regionen. For begge uddan-

nelser gælder, at den største del af den nye aktivitet for ”skole”delens ved-

kommende tænkes lagt på nyt udbudssted i henholdsvis Holbæk (sygeple-

jerskeuddannelsen) og Slagelse (socialrådgiveruddannelsen). Bestyrelsen 

for UCSJ har i december 2016 besluttet, at udbuddet af socialrådgiverud-

dannelsen i Slagelse er betinget af, at det samlede optag på uddannelsen 

forøges. 

 

Det er et fælles ansvar for kommunerne og uddannelsesinstitutionen at sikre 

gennemførelsen af praktikken. Den opgave vil selvsagt være større, når der 

er flere studerende, der vil derfor sandsynligvis blive et behov for uddannel-

se af flere praktikvejledere. Omfanget er ikke kendt, idet UCSJ for begge 

uddannelser har tilkendegivet, at man vil gøre en indsats for at lette kom-

munernes opgave som praktiksteder. (Se bilagene). 

 

Endelig lægger UCSJ op til en dialog med kommunerne om på sigt at hæve 

den kommunale andel af praktikken på uddannelsen til sygeplejerske. Dette 

ligger i udgangspunktet godt i tråd med kommunernes arbejde med udvikling 

af det nære sundhedsvæsen, og ligger i tråd med tidligere tilkendegivelser 
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fra kommunerne. Jf. sag til KKR Sjælland april 2016. Det foreslås derfor, at 

gruppen af sundhedsdirektører i de 17 kommuner i KKR Sjælland drøfter og 

afklarer spørgsmålet nærmere i løbet af 2017.  

 

Forslaget om en udvidelse og materialet fra UCSJ har været rundsendt til 

evt. bemærkninger i de 17 kommuner med afsæt i sundheds/socialdirektør -

kredsene. Hovedindholdet i de indkomne bemærkninger fra direktører fra 10 

kommuner, der har haft bemærkninger, er, at man kan tilslutte sig forslaget, 

og at man gerne deltager i forhold til den relaterede praktikforpligtelse, idet 

flere kommuner understreger et behov for at gå i dialog med UCSJ om 

rammerne for vejledningen. På den baggrund foreslås det, at der på admini-

strativt niveau nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der indgår i dialog med 

UCSJ om praktikken m.v. i forhold til de 2 uddannelser.  

 

I forhold til fordelingen af praktikpladser på uddannelsen til socialrådgiver 

peges på, at kommunerne har indgået en tidsbegrænset aftale med UCSJ 

om principper for fordeling af praktikpladser på socialrådgiveruddannelsen. 

Ved genforhandling af denne vil det være oplagt at koordinere erfaringer og 

synspunkter og lade dette danne grundlag for en endelig aftale med UCSJ. 

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler indstillingen. 

 

 

2.4. Beslutningssag: Dimensionering af uddannelsen til pæda-
gog 2017-2018 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har til opgave årligt at afgive indstilling til Uddannelses- og 

Forskningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagogud-

dannelsen i Region Sjælland for det kommende studieår. Der afgives også 

indstilling til fordelingen på henholdsvis vinter- og sommeroptag og til forde-

ling på uddannelsens 3 specialiseringsretninger på baggrund af antal rele-

vante praktikpladser inden for hver af specialiseringerne. 

 

./. Det sker efter indstilling fra KKR’s Praktikpladsudvalg for pædagoguddan-

nelsen (PPF).  

 

Fristen for at indberette til ministeriet er fastsat til den 31. marts 2017. 

 

Indstilling 

PPF indstiller for 2017/18, at KKR Sjælland indstiller til ministeriet: 

– Et samlet optag på 747 studiepladser på pædagoguddannelsen for opta-

get i studieåret 2017/2018. Efter sædvanlig praksis overbookes med 5 



KKR Sjælland  | 06-02-2017 

 SIDE  |  14 

pct. herudover således, at der tages højde for det meget tidlige frafald i 

uddannelsens start 

– I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag indstilles, at der 

optages: 55 pct. på sommeroptag og 45 pct. på vinteroptag 

– En fordeling på de tre specialiseringsretninger som følger: 39 pct. på dag-

tilbud, 24 pct. på skole/fritid og 37 pct. på special-/socialområdet. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har til praktikpladsudvalget (PPF) udpeget Carsten Rasmus-

sen, Næstved kommune, (formand), Henrik Hvidesten, Ringsted kommune 

og Sten Knuth, Slagelse kommune. Herudover er de færdiguddannedes or-

ganisationer SL og BUPL samt Region Sjælland repræsenteret i udvalget, 

UCSJ er tilforordnet udvalget. Praktikpladsudvalget sekretariatsbetjenes af 

en ankerkommune, der følger PPF’s formand. 

 

PPF holdt møde den 6. januar 2017, hvor man drøftede dimensionering 

samt fordeling af praktikpladser. Dimensioneringen på 747 er som i alle tidli-

gere år eksklusiv en overbookning på 5 pct., der tager højde for det meget 

tidlige frafald inden studiestart. Det blev besluttet, at det fremover skal være 

befolkningsprognosen fra de enkelte kommuner og ikke den nuværende fra 

Danmarks Statistik, som sammen med arbejdsløshedstallene og andet rele-

vant materiale skal være udgangspunkt for den kommende dimensionering.  

 

PPF’s anbefaling af fordeling på specialiseringsretninger indebærer i forhold 

til tidligere år en mindre ændring: Fra 42 pct. på dagtilbud, til 39 pct. og fra 

21 pct. på skole/fritid til 24 pct. På special/socialretningen foreslås dimensi-

oneringen fastholdt på 37 pct. Baggrunden for PPF’s indstilling er, at tal for 

antal ansatte pædagoger inden for de 3 specialiseringsretninger viser en 

stigning af pædagoger på skole- og fritidsområdet i forhold til tidligere.  

 

På møde den 6. januar 2017 drøftede PPF også fordeling af praktikpladser, 

der i dag fordeles efter befolkningstal. Der opleves pt. forskellige udfordrin-

ger med de praktikpladser, som skal stilles til rådighed inden for de 3 spe-

cialiseringsretninger. En af udfordringerne, der opleves er, at der er områder  

(kommuner), som ikke får det nødvendige antal studerende til de praktik-

pladser, de stiller til rådighed. En anden er, at der er kommuner, som ikke 

har nok praktikpladser på det specialiserede område, hvor andre kommuner 

har flere praktikpladser, hvor de ønsker studerende. På den baggrund tilslut-

tede PPF sig, at der med ankerkommunen som tovholder igangsættes et ar-

bejde på administrativt niveau med at finde en model for fordeling af praktik-

pladser, der på bedst mulig måde understøtter de problematikker der ople-

ves. Forslaget forelægges PPF på møde den 5. oktober 2017.  
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2.5. Beslutningssag: Mangel på specialtandlæger 

SAG-2016-06825 hfh 

 

Baggrund 

Flere kommuner i KKR Sjælland har i en årrække haft meget vanskeligt ved 

at rekruttere og fastholde specialtandlæger til tandregulering. Der er blandt 

kommunerne en generel opfattelse af, at det i høj grad hænger sammen 

med, at Sundhedsstyrelsens dimensionering i specialtandlægeuddannelsen 

ikke stemmer overens med kommunernes efterspørgsel på specialtandlæ-

ger.  

 

Den lave dimensionering på specialtandlægeuddannelsen betyder, at det i 

fremtiden ikke vil være muligt for alle kommuner at levere en tilstrækkelig 

behandling til alle børn med behov for tandregulering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter, og sender sagen videre til KL´s So-

cial og Sundhedsudvalg. 

 

Sagsfremstilling 

Alle kommuner har en forpligtigelse til at sikre, at der er et tilbud tilgængeligt 

for børn og unge med behov for tandregulering. Det skønnes af Sundheds-

styrelsen, at 25 pct. af en årgang vil have risiko for senskader og skal derfor 

tilbydes behandling. I praksis har det imidlertid vist sig vanskeligt for flere 

kommuner at overholde deres forpligtigelse, og de ligger derfor under denne 

reguleringsprocent. Det hænger sammen med, at det er yderst vanskeligt at 

rekruttere den faglige ekspertise til opgaveløsningen.  

 

Det gælder for flere kommuner i Sjællandsregionen, at der enten i perioder 

eller kontinuerligt opstår udfordringer med at rekruttere og fastholde special-

tandlæger. Det betyder blandt andet, at kommunerne ofte må overbyde hin-

anden i attraktive ansættelsesvilkår for specialtandlægerne, må tilkøbe ydel-

ser af private specialtandlæger eller specialtandlægekonsulenter. Det resul-

terer i langvarige forløb for børnene/ de unge og meget dyre løsninger for 

kommunerne. 

 

I fremtiden vil der opstå endnu større udfordringer på dette område, da 

mange af kommunernes nuværende specialtandlæger er tæt på pensionsal-

deren. Deres snarlige udtræden af arbejdsmarkedet, i kombination med ny-

uddannede specialtandlægers behov for sidemandsoplæring af en rutineret i 

faget, sætter kommunernes situation på spidsen. 
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Dimensionering i specialtandlægeuddannelsen  

Sundhedsstyrelsens dimensionering af specialtandlæger beror på prognoser 

for udbuddet af specialtandlæger, hvilket skal bidrage til at sikre, at der kun 

uddannes det antal specialtandlæger, som der efterspørges. På baggrund 

heraf udarbejder Sundhedsstyrelsen dimensioneringsplaner, der angiver 

andelen af tandlæger, der årligt kan optages på specialtandlægeuddannel-

sen. I dimensioneringsplanen fra 2010-2014 er det angivet, at der til special-

tandlægeuddannelsen i ortodonti årligt blev optaget 9, mens der til special-

tandlægeuddannelsen i tand-, mund og kæbekirurgi årligt blev optaget 4. 

For 2015-2019 er optaget til specialtandlægeuddannelsen i ortodonti faldet 

med 2 og ligger derfor på 7, mens optaget til specialtandlægeuddannelsen i 

tand-, mund og kæbekirurgi er steget med 1 og ligger derfor på 5. Samlet 

set er dimensioneringen i specialtandlægeuddannelsen faldet med 1. 

 

Samtidig er der i øjeblikket 19 ledige specialtandlægestillinger på landsplan. 

Det indikerer, at dimensioneringen i specialtandlægeuddannelsen ikke er til-

strækkelig til at dække den efterspørgsel, der er rundt omkring i landet.  

 

Fælleskommunalt samarbejde  

Kommunalt kan der arbejdes med at etablere fælleskommunale tandregule-

ringskliniker, der kan bidrage til at skabe mere attraktive arbejdspladser for 

specialtandlæger og reducere den indbydes konkurrence, hvor kommunerne 

overbyder hinanden i attraktive ansættelsesvilkår for specialtandlægerne.  

 

Selv med sådanne tiltag vil kommunerne dog fortsat være udfordret af den 

lave dimensionering på specialtandlægeuddannelsen, som ikke svarer til 

den efterspørgsel kommunerne har for at kunne rette børnenes tænder. Alt i 

alt ses en fremtid, hvor det ikke er muligt for alle kommuner at levere en til-

strækkelig behandling til børn og unge med behov for tandregulering.  

 

 

2.6. Beslutningssag: Udgifter på tværs af de fem børnehuse 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland bad på sit møde den 22. november 2016 om at få forelagt en 

sammenligning af takster og objektivt finansieringsbidrag mellem Børnehus 

Sjælland og de fire øvrige Børnehuse. Næstved Kommune har indhentet tal 

fra de øvrige driftskommuner. K17 har drøftet sagen og anbefaler indstillin-

gen. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland opfordrer Børnehus Sjælland til at bringe 

taksterne på niveau med gennemsnittet for taksterne for de øvrige 4 børne-

huse i 2018. 

 

Sagsfremstilling 

Børnehus Sjællands opgave er at varetage og koordinere udredning i sager 

om overgreb mod børn samt at rådgive kommunale sagsbehandlere i så-

danne sager. Kommunerne skal bruge Børnehus Sjælland i sager med børn 

under 18 år, når episoden giver anledning til at involvere enten politi eller 

sygehus samt til at lave en børnefaglig undersøgelse. Budgettet for Børne-

hus Sjælland fastsættes af driftskommunen.  

 

Næstved Kommune har indhentet totalbudget, takst og forventes sagsantal 

fra de øvrige driftskommuner. Tallene har en vis usikkerhed, da det ikke 

fremgår i hvilket omfang over- eller underskud fra tidligere år indgår i bud-

getterne samt at nogle udvidelser af bemandinger er endeligt indarbejdet i 

budgetterne. 

 

./. Sammenligningen viser, at udgiften per sag i Børnehus Sjælland ligger ca. 

13 pct. over gennemsnittet for alle 5 børnehuse (se figur 1 i bilaget). Det 

skyldes, at de andre driftskommuner endnu ikke har indarbejdet den fælles 

sagsnormering, der administrativt blev aftalt mellem de fem drif tskommuner i 

august 2016. Der er derfor grund til at forvente, at taksten for de øvrige bør-

nehuse vil komme på niveau med Børnehus Sjælland.  

 

Den samlede pris per sag i Børnehus Sjælland udgør i budget 2017 33.795 

kr., hvilket er 4.605 kr. mere end gennemsnittet for sagerne i de øvrige 4 

børnehuse. Det medfører en gennemsnitlig merudgift for kommunerne i re-

gion Sjælland på 65.014 kr. om året per kommune. Fordelt med 39.008 kr. 

på den objektive finansiering og 26.006 kr. fordelt på de gennemsnitligt godt 

14 sager, hver kommune forventes at have. 

 

De fem børnehuse, driftskommuner og Socialstyrelsen har i 2016 arbejdet 

på at skabe et mere fælles grundlag for arbejdet i de danske børnehuse. 

Med udgangspunkt i dette har de fem kommuner administrativt udarbejdet 

en fælles ressourcemodel for normering af børnehusene. Denne ressource-

model er lagt til grund for Næstved Kommunes normering og budget for 

Børnehus Sjælland i 2017.  

 

Næstved Kommune har valgt at gennemføre ressourcemodellen, da der i 

2016 er oplevet lange ventetider på såvel opstart som afslutning af sager i 

Børnehus Sjælland. Dette er uacceptabelt først og fremmest for børn og 
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forældre, men også for kommunerne, der skal anvende børnehusets udred-

ning i deres videre arbejde.  

 

Det er Næstved Kommunes forventning, at den fælles ressourcemodel også 

vil blive indarbejdet i de andre børnehuse, således at der med budget 2018 

kun vil være marginale forskelle børnehusenes takster imellem. 

 

Antal sager har stor betydning for udgifternes samlede størrelse fx budgette-

rer region Nord med dobbelt så mange sager i forhold til befolkningstallet 

som region Midt. Disse tal kan indikere, at antallet af børnehussager i region 

Sjælland fortsat vil kunne stige, således at de nuværende budgetterede 240 

sager om året vil kunne nå op på 300 sager om året. 

 

Styregruppen for rammeaftale Sjælland besluttede på styregruppemøde 

13/1-2017, at indstille til K17/KKR Sjælland at henstille til Næstved Kommu-

ne, at taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 er på niveau med gennemsnit-

tet for taksterne i de øvrige 4 børnehuse. 

 

 

2.7. Beslutningssag: Tilsynstakster på tværs af de fem socialtil-
syn 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

Socialtilsyn Østs (STØ) takster var på dagsordenen i KKR Sjælland den 22. 

november 2016. På mødet blev der fremsat ønske om nærmere belysning af 

taksterne sammenlignet på tværs af de fem socialtilsyn.  

 

Siden opstarten er socialtilsynenes dimensionering (størrelse), takster og 

objektiv finansiering blevet fastlagt årligt i en fælles takst- og dimensione-

ringsmodel på tværs af de fem socialtilsyn. Modellen bygger blandt andet på 

en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række 

fælles forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse 

kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-

forhandlingerne om lov om socialtilsyn. Kompetencen til at fastsætte tak-

sterne ligger hos driftskommunen. 

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler indstillingen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland opfordrer socialtilsyn øst til  at bringe takster-

ne på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019 i lyset af rammevilkå-

rene på området. (Gennemsnittet af de andre socialtilsyns takster).  
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Sagsfremstilling 

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendtgørel-

sens bestemmelser. Fx er det bestemt i bekendtgørelse om socialtilsyn (nr. 

1675/2016 tidligere nr. 551/2015) § 24 stk. 3 (tidligere § 21 stk. 3) at 

over/underskud skal indregnes i taksterne senest to år efter underskudsåret.  

 

De fem socialtilsynskommuner har indgået et tæt samarbejde og arbejder på 

en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtagne principper.  

Der anvendes af de 5 socialtilsyn en fælles model til beregningen af takster.  

Grafen viser takstudviklingen i faste priser (indekstal) for de 5 socialtilsyn. 

Hvis man kigger på takstudviklingen i faste priser, hvor 2014 er indeks 100, 

er STØs takster i 2017 ca. på niveau med taksterne i 2014. Selv om halvde-

len af underskuddet fra 2015 er indregnet.  

 

Såfremt der ikke var indregnet underskud i 2017 ville STØs indekstal være 

96. 

 

Det betyder, at der i forhold til 2014 er lavet en reduktion i taksterne på ca. 4 

pct. renset for den almindelige prisudvikling, hvilket isoleret set må betragtes 

som tilfredsstillende under hensyn til, at der er tale om en organisation, der 

er under opbygning og med et lovgrundlag, der er helt nyt og under fortsat 

udvikling.  

 

I grafen fremgår det, at STØs takster var de laveste i 2015 og næstlaveste i 

2016. Dette har vist sig ikke at være holdbart bl.a. som følge af: 

– Et markant fald i antals forudsætningen og ligeledes en væsentlig for-

skydning i mixet af tilbud, således at der er betydeligt færre af de største 

tilbud. Dette betyder, at den samlede takstindtægt falder og dermed er der 

samlet set færre indtægter til at dække de ikke variable (faste) omkost-

ninger 

– Det er endvidere konstateret, at omkostninger til driften af filialen i Nykø-

bing Falster ikke har været indregnet i tilstrækkeligt omfang i tidligere år  

– Socialtilsynet er endvidere belastet af manglede takstbetaling fra tilbud 

som er gået konkurs (tab på debitorer) 

– Omkostninger til ekstern advokatbistand særligt som følge af stævninger 

fra tilbud som er utilfredse med lukning eller andre sanktioner 

– Behov for indkøb af IT udstyr. En stor del af pc'er m.v. er neds lidte og 

skal derfor udskiftes løbende. Særligt vil 2017 være påvirket, da en stor 

del af materiellet er anskaffet i slut 2013 til drift 1. januar 2014 

– Indregning af underskud fra 2015 (det er kun ca. halvdelen af underskud-

det, der er indregnet, anden halvdel indregnes i 2018 og underskud i 2016 

indregnes i 2019). 
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Det bemærkes endvidere, at Socialtilsyn Nord - som har den laveste takst i 

2016 - også har været nødsaget til at hæve deres takster væsentligt i 2017. 

 

 

Grafen viser, at taksterne som indekstal målt i faste priser for tilbud i alle 

fem Socialtilsyn i perioden 2014-2017, har været meget svingende. Hvilket 

indikerer, at det har været vanskeligt at ramme et stabilt takstniveau.  

 

Udviklingen over gennemsnitstaksten for de fem socialtilsyn er indarbejdet 

med ”orange”. 

 

Budget i løbende priser 

Nedenstående tabel viser STØs budget, og hvordan indtægterne er sam-

mensat. Tabellen viser endvidere udviklingen i budget fra år til år og æn-

dring i forhold til 2014.  

 

Tabellen viser, at der er foretaget udgiftsreduktioner i STØ fra 2016 til 2017 

på 4,4 mio. kr. og fra 2015 til 2016 på ca. 2,6 mio. kr.  

 

Endvidere viser tabellen, at der i forhold til 2014, er et nettofald i budgettet 

på knap 2 pct. i løbende priser før indregning af underskud fra 2015. 
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Objektiv Finansiering (plejefamilieområdet) 

I forhold til den objektive finansiering, er prisen i Socialtilsyn Øst (STØ) pr. 

barn under 18 år cirka 3 gange så høj som Socialtilsyn Hovedstaden (STH).  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er i STHs område, er ca. 

357.000 børn under 18 år, mens der i STØs område blot er ca. 166.000 børn 

under 18 år. Det vil sige, at der er ca. 2,15 børn i STHs område hver gang 

der er et barn i STØ. Fordelingstallet ”unge under 18 år” kan dog ikke bru-

ges til at sammenligne priserne i STØ og STH, idet der ikke er nogen sam-

menhæng mellem antallet af plejefamilier og antallet af børn under 18 år.  

  

Det kan til sammenligning oplyses, at STH i budget 2017 har regnet med 

945 plejefamilier og 150 ansøgninger om ny-godkendelse, mens STØ for-

venter at have 1.213 plejefamilier og 191 ansøgninger om ny-godkendelse 

svarende til ca. 28 pct. flere plejefamilier, der skal besøges. 

 

Såfremt, der skal sammenlignes mellem de 2 socialtilsyn, er det således 

nødvendigt at sammenligne antallet af plejefamilier, som er den faktor, som 

udløser omkostninger i form af tilsyn. Og ikke antallet af børn under 18 år. 

Nøgletallet ”børn under 18 år” er således alene en objektiv fordelingsnøgle 

til fordeling af omkostninger indenfor det enkelte tilsyn.  

 

STØ kan oplyse, at gennemsnitsprisen på tilsyn med en plejefamilie er 

17.856 kr. mens STHs gennemsnitspris er 16.040 kr. (jf. nedenstående ta-

bel).  
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STØ kan endvidere oplyse at: 

– STØs område også dækker Hjørring Kommune, hvor STH dækker Hol-

bæk Kommune  

– Det geografiske areal, som STØ dækker, er væsentligt større end det om-

råde STH dækker 

– En væsentlig forskel er, at STØ har 2 fysiske lokationer i modsætning til 

STH, som alene har én fysisk lokation.  

 

I nedenstående er der anført hvor meget den enkelte kommune bliver op-

krævet i objektiv finansiering: 

 

 

 

Børnetallet er beregnet på baggrund af træk fra DST.dk FOLK1A – trækket 

er lavet i forsommeren 2016. 

 

Sagen blev behandlet på styregruppemøde 13/1 2017, hvor Socialtilsyn Øst 

fremlagde sagen. Styregruppen besluttede at indstille til K17 og KKR Sjæl-

land at henstille til Holbæk Kommune, at taksterne er på niveau med de an-

dre socialtilsyns takster i 2019.  
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2.8. Beslutningssag: Regional Væksthusaftale 

SAG-2016-06825 hfh 

 

Baggrund 

Hvert år indgås en national aftale for væksthusene. Herefter indgår hvert 

KKR en regional aftale med deres respektive væksthus. Normalt er den na-

tionale aftale indgået, så aftalen kan drøftes på KKR-møderne i september 

og vedtages i november.  

 

Da den nationale aftale ikke var indgået til sædvanlig tid drøftede KKR Sjæl-

land, på mødet den 22. november 2016, temaer til den regionale aftale med 

henblik på endelig godkendelse på mødet den 6. februar 2017. 

 

Den national aftale for 2017 er nu indgået, hvorfor endeligt forslag til regio-

nal aftale forelægges til godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender den regionale væksthusaftale for 

2017. 

 

Sagsfremstilling 

Den årlige nationale aftale indgås inden for rammerne af den fireårige natio-

nale rammeaftale for Væksthusene 2016-2020. I denne aftale er det lagt 

fast, at væksthuset har tre hovedopgaver: 

 

– At varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentiale-kort-

lægning m.v.   

– At være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem  

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

hederne. 

 

Næste skridt er, at hvert KKR indgår en regional aftale med Væksthuset for 

2017. KKR drøftede på mødet den 22. november 2016 temaerne for den re-

gionale vækstaftale. Der foreligger nu endeligt forslag t il aftale baseret på 

KKR drøftelserne. 

 

Ligesom i 2016 lægges der op til, at aftalen for 2017 er fælles for de to 

væksthuse på Sjælland. I perioden 2016-2020 er der fokus på 3 strategiske 

indsatsområder, som understøtter Greater Copenhagen:  

– Udbygning af Væksthusenes knudepunktsfunktion 

– Styrkelse af et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

– Analysesamarbejde. 
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Væksthusets knudepunktsfunktion: 

1. Fortsættelse af samarbejdet omkring Greater Copenhagen Acade-

my, som en fælles platform for uddannelse af erhvervsfremmesy-

stemet  

a. Mål: der skal laves to parallelle ansøgninger til de to vækst-

fora, som skal danne platform for et fælles uddannelsestil-

bud til erhvervsfremmesystemet 

b. Skåne inddrages i samarbejdet og blive en aktiv deltager i 

akademiet 

c. 80 pct. af aktørerne deltager i dele af Greater Copenhagen 

Academy 

d. Der er 80 pct. tilfredshed med indholdet i Greater Copenha-

gen Academy  

2. Fortsættelse af det tættere samarbejde primært med Copenhagen 

Capacity og kommunerne.  

a. Der udarbejdes et virksomhedsforløb for udenlandske virk-

somheder, der lander i Danmark, der tager udgangspunkt i 

erfaringerne fra Vækstfabrikken Innovation House China 

Denmark. De udenlandske virksomheder, der evalueres har 

en tilfredshedsgrad på min 80 pct. 

b. Understøtning af Greater Copenhagen som iværksætterme-

tropol. Mål: Support af min. en international iværksættere-

vent, der afvikles i København fx TechBBQ. Der skabes min 

20 pct. deltager fremgang for den/de udvalgte events 

c. Samarbejde med Copenhagen Capacity om tiltrækning af ta-

lent og virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret ar-

bejdskraft. Mål: Der udvælges min. en aktivitet, hvor de to 

Væksthuse og Copenhagen Capacity samarbejder omkring 

styrkelse af tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft 

d. Samarbejdet med de respektive kommuner intensiveres, og 

der vil være løbende dialog omkring samarbejde, henvisnin-

ger og aktuelle udfordringer. 

3. Uddannelse  

a. Fælles indsats om hvordan der kan arbejdes sammen med 

universiteterne. Mål: Indgåelse af strategiske samarbejdsaf-

taler med min. 2 universiteter og 2 professionshøjskoler i de 

tre regioner, der skal understøtte ambitionerne omkring mere 

og bedre iværksætteri og udvikling af SMV segmentet. 

4. Beskæftigelse  

a. Placering af væksthusene i forhold til tiltrækning af kvalifice-

ret arbejdskraft: Mål: Samarbejde med kommunerne om-

kring, hvordan væksthusene kan understøtte beskæftigel-

sesindsatsen.  
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Styrkelse af et sammenhængende erhvervsfremmetilbud : 

1. Fortsat samarbejde omkring Vækstfabrikkerne.  

a. Mål: Udbygning af samarbejde og samtænkning af aktiviteter på tværs 

af Vækstfabrikkerne i de to regioner, således at produktet bliver ens-

artet.  

b. Mål: Udbygningen af samarbejdet med inkubationsmiljøerne i Malmø 

og Lund. 

2. Samarbejde omkring Early Warning. Mål: Væksthus Sjælland leverer 

min 5 forløb i EW i Hovedstadsregionen 

3. Samarbejde omkring IP (rettigheder). Mål: Væksthus Hovedstadsregio-

nen leverer min. 10 IP forløb på Sjælland 

4. Samarbejde omkring finansiering. Mål: FinanceZealand blev igangsat i 

2016 af Væksthus Sjælland med udbredelse i begge regioner, det er 

målet, at Væksthus Hovedstadsregionen indtræder som partner i 2017 

5. Samarbejde om European Enterprise Network (EEN). Mål: EEN imple-

menteres i tæt fællesskab mellem de to væksthuse 

6. Samarbejde omkring projekter og programmer. Mål: Der udvikles min. 1 

fælles regionalt projekt/program, hvor samarbejdet fører til øget udbud 

og højere kvalitet 

7. Det overvåges konstant, hvad der er efterspørgsel efter fra virksomhe-

der og ejerkommuner, således at produktporteføljen er tidssvarende 

med markedets behov. 

  

Analysesamarbejde: 

1. Samarbejde om analyser.  

a. Mål: Der arbejdes for at lave en fælles analysefunktion sammen med 

Copenhagen Capacity, Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstads-

regionen.  

b. Mål: Den fælles analysefunktion fortsætter samarbejdet med fokus på 

VækstVilkår, således at der udarbejdes 46 VækstVilkår i 2017.  

c. Mål: Der indledes dialog med aktører i Region Skåne omkring samar-

bejde om analyser 

 

Den nationale og regionale væksthusaftale tilpasses evt. senere ændringer, 

der måtte følge af revision af erhvervsfremmesystemet. 

 

K17 har behandlet sagen og anbefaler aftalen til godkendelse i KKR. 
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2.9. Orienteringssag: Samarbejde om flygtningeindsatsen på 
beskæftigelsesområdet 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

 Konferencen om beskæftigelsesrettet integration arrangeret af KKR Sjæl-

land, RAR Sjælland og Region Sjælland for politisk og administrativ ledelse 

på kommune- og regionsplan tog udgangspunkt i oplæg om muligheder for 

at få nyankomne i selvforsørgelse.  

 

./. Ved gruppedrøftelserne fremkom en række samarbejdsforslag, der efterføl-

gende blev bearbejdet og samlet i et fælles notat i en tværgående arbejds-

gruppe bestående af administrativ ledelse fra jobforum og kommuner, RAR 

Sjælland samt Region Sjælland. Region Sjælland og RAR Sjælland får fore-

lagt notatet på møder primo februar 2017. Notatet er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Målsætningerne for samarbejdet er: 

– At flere flygtninge kommer hurtigere ud i varigt, ordinært arbejde eller i 

ordinær uddannelse. 

– At de eksisterende strukturer og redskaber på området udnyttes bedst 

muligt. 

– At synliggøre nye metoder, sprede viden og lære af hinanden.  

 

Hurtigt ud i virksomhederne: 

a) Udvikle samarbejde med asylcentrene om god overlevering af flygtninge 

fra asylcentre til kommunerne 

– Region Sjælland udarbejder oversigt over relevante brancher og virk-

somheder med mangel på arbejdskraft. RAR Sjælland sender ar-

bejdsmarkedsbalancen og nøgletal til henholdsvis asylcentre og Ud-

lændingestyrelsen 

b) Formidling til ordinære job fra første dag for de flygtninge, der kan det.  

– JRS og Jobcentre udsøger flygtninge, der er jobparate, og har deres 

CV med på Jobnet, på lige fod med andre jobparate ledige  

c) Praktik til de fleste  

– Kommunerne samarbejder om opsøgning af praktikpladser samt at 

besætte disse med egnede kandidater, der matcher virksomheden  

d) Spred de gode historier 

– Jobforums ”De gode historier” distribueres til alle kommuner og inte-

ressenter samt på RAR’s hjemmeside  
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– Jobforum screener effektfulde projekter i kommunerne og videndeler 

disse i relevante fora   

e) Hjælp til virksomhederne 

– Arbejdsmarkedets parter skal sammen med den kommunalt forankre-

de erhvervsservice inddrages i forhold til virksomhedernes behov og 

kommunernes tilbud.  

 

IGU skal understøttes: 

(Jobforum deltager pt. i projekt om udvikling af IGU forløb på service- og 

bygge-anlægsområdet.) 

– Kommunerne samarbejder om opsøgning af IGU pladser samt at be-

sætte disse med egnede kandidater  

– Der arbejdes for at udvikle et socialfondsprojekt, bl.a. til at understøtte 

IGU.  

 

Opkvalificering 

Samarbejde mellem erhvervsskoler og sprogskoler om at kombinere dansk-

undervisning og faglig undervisning.  

– Faglig opkvalificering  

– Branchepakker kan anvendes til alle ledige 

– AMU-kurser for tosprogede 

– Tværkommunalt samarbejde om realkompetencevurdering på skolerne 

– Udvikling og evt. køb af branchepakker inkl. danskundervisning drøftes 

i de 3 uddannelsesfora. VEU koordinerer. Kombination af faglig del og 

danskundervisning understøttes.  

 

Opfølgning  

– RAR og Region Sjælland følger op med data og resultater af analyser.  

– Der tages løbende stilling til yderligere initiativer i forhold til udviklingen 

af indsatsen.  

 

K17 har behandlet sagen, og videresender den til orientering til KKR Sjæl-

land. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Nyt medlem af Vækstforum Sjælland  

SAG-2016-06825 adr 
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2016-06825 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 

Enhedslisten har meddelt nye suppleanter i KKR Sjælland 

– Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Rolskov, Køge Kommune er ny sup-

pleant for medlem af KKR Sjælland Jette W. Jørgensen, Køge Kommune  

– Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup Clausen, Holbæk Kommu-

ne er ny suppleant for medlem af KKR Sjælland Kim Mariegaard, Odsher-

red Kommune. 

 

Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde. 

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off dag for 

udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var re-

præsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR’s dialog-

forum samlet til en drøftelse. På begge dage drøftede man blandt andet re-

habilitering og specialisering samt ønsker til rammeaftalen. Den 7. april 

2017 samles udvalgsmedlemmerne igen til en drøftelse af fokusområder i 

den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i indspil fra brugerne 

og faglige indspil fra kommunerne.  

 

./. Årsrapport for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet 

(jobforum)  

 KKR besluttede primo 2015 at prioritere samarbejdet på tværs af kommuner 

på beskæftigelsesområdet. Af årsrapporten for det tværkommunale samar-

bejde i 2016 fremgår blandt andet, at der i 2016 er blevet arbejdet med føl-

gende:  

– Oprettelse af og samarbejde i Jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland 

– Samarbejde med blandt andre Region Sjælland og RAR Sjælland i forhold 

til bygge- og anlægsområdet 

– Seminar for udvalgsformænd på beskæftigelsesområdet om tværkommu-

nale samarbejdsområder, og 
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– Som opfølgning på dette blev afholdt en konference om beskæftigelses-

rettet integration (i samarbejde med region og RAR) 

– Forslag til samarbejdsområder er også udarbejdet  

– Udgivelse af de gode historier fra jobcentrene m.v.  

 

Seminar om energibesparelser mandag den 27. februar 2017 kl. 8.30-13.00  

I samarbejde med Region Sjælland inviteres til seminar om energibesparel-

sen - hvordan kan ESCO være en løsning for bedre energioptimering i 

kommuner og regioner?  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2016-06825 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 25. april 2017 

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

placeres fra 8.00-9.30. 

 

Bemærk: Mødet afholdes i Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 25. april 2017 forventes følgende sager: 

– Temadrøftelse af styringen på det specialiserede social- og undervis-

ningsområde  

– Dimensionering af SOSU-uddannelserne og pædagogisk assistentuddan-

nelse (PAU) 2018  

– Input til KL om national aftale for væksthusene 2018. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 


