
 

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: 31-08-2017 09:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mø-

det er fra kl. 9.30 - ca. 11.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de 

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

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2016-06828 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  | 31-08-2017 

 SIDE  |  4 

 

 

1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2016-06828 adr 

 

Baggrund 

Referat af møde den 12. juni 2017 blev udsendt den 14. juni 2017. 

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

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

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

Sjalland-den-12-juni-2017-id224192/?n=0&section=29800 

 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-12-juni-2017-id224192/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-12-juni-2017-id224192/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Evaluering af KKR 

SAG-2016-06828 jebj, adr 

 

Baggrund 

Der foreligger nu resultater fra KL's tværgående evaluering af de fem KKR. 

Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jacobsen, KL fremlægger resultaterne, 

som desuden har været drøftet på møde den 17. august 2017 mellem KL's 

formandskab og KKR-formandskaberne.  

 

Den tværgående evaluering drøftes i KL's bestyrelse den 24. august 2017. 

Der er lagt op til, at evalueringen også drøftes i de fem KKR, og at der gives 

evt. tilbagemeldinger hertil.  

 

Endvidere har KKR Sjællands formandskab drøftet evalueringsresultaterne 

og mulig inspiration til det kommende KKR på et møde den 18. august 2017 

med kommunaldirektørerne i sjællandsregionens kommuner (K17). 

Der lægges desuden op til en første drøftelse af KKR Sjællands udpegnin-

ger af politiske repræsentanter til regionale fora. 

 

På baggrund af drøftelserne forelægges KKR til beslutning på møde i okto-

ber 2017: 

1. Forslag til input til KL's bestyrelse 

2. Forslag til "overleveringspakke" til det kommende KKR 

3. Forslag til liste over KKR Sjællands udpegninger af politiske repræsentan-

ter til regionale fora i den kommende valgperiode. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland med afsæt i KL-evalueringen, opsamlingen 

fra drøftelsen på møde i KKR Sjælland den 12. juni 2017 samt KKR-

formandskabernes drøftelse med KL's formandskab m.v. (jf.  nedenfor) drøf-

ter resultaterne af evalueringerne i sammenhæng samt udpegninger af poli-

tiske repræsentanter til regionale fora. 

 

Sagsfremstilling 

KL's bestyrelse besluttede i forbindelse med drøftelserne af den kommende 

valgperiode i KL, at der skulle udarbejdes en evaluering af KKR af et eks-

ternt konsulentfirma. Formålet med evalueringen er at få et grundlag for 

drøftelser i de fem KKR og mellem KL og KKR om KKR-arbejdet i næste 

valgperiode. Evalueringen af KKR foreligger nu. Den er udarbejdet af konsu-

lentfirmaet Implement i perioden maj til primo august 2017. 
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Evalueringen tager udgangspunkt i interviews og en mindre spørgeskema-

undersøgelse med deltagelse af ca. 60 kommunalpolitikere, herunder KKR-

formandskaber, borgmestre, øvrige KKR-medlemmer, KKR-udpegede re-

præsentanter i regionale fora samt kommunalbestyrelsesmedlemmer, som 

ikke er medlemmer af KKR. Overordnet set har det været vanskeligt at få 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR-

arbejdet til at deltage i interviews. Det har måske en sammenhæng med 

evalueringens konklusion om, at KKR opleves fjernt for kommunalbestyrel-

serne i det daglige.  

 

Resultater 

./. Evalueringsrapporten er bygget op om de tre hovedtemaer, som bestyrelsen 

fastlagde: 

1. KKR som politisk koordinations- og mødeforum  

2. Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne 

3. Relationen mellem KKR og KL.  

 

Spørgeskemaundersøgelse  

Som led i evalueringen har interviewpersonerne (56 besvarelser) svaret på 

ni udsagn om KKR. Opsummerende viser besvarelsen, at:  

– KKR i høj grad er et godt koordineringsforum mellem kommunerne i regi-

onen  

– Der generelt er god opbakning til arbejdet i KKR 

– Borgmestrene vurderer, at arbejdet i KKR er mindst vigtigt for kommunal-

bestyrelsen 

– KKR i høj grad fremstår som en troværdig og kvalificeret repræsentant og 

talerør for kommunerne over for regionen/øvrige samarbejdspartner  

– KKR udvikler værdifulde fælles løsninger og politikker 

– KKR understøtter implementeringen af fælles løsninger og politikker på 

tværs af kommuner 

– Samspillet mellem KKR og KL i mindre grad er klart 

– KL i høj grad kan blive bedre til at inddrage KKR i relevante spørgsmål  

– Viden om KKR's arbejde i lav grad opleves som vigtigt for det politiske ar-

bejde i kommunalbestyrelsen. 

 

Overordnede udfordringer for KKR 

I KKR Sjælland er der et særligt samarbejde og derfor også færre udfordrin-

ger, end KL's evaluering generelt tegner for KKR. Dog er resultaterne i høj 

grad samstemmende med resultaterne fra KKR Sjællands egen evaluering 

(der blev drøftet på møde i KKR Sjælland den 12. juni 2017), og tegner der-

med et entydigt billede af, hvilke styrker og udfordringer KKR arbejder un-

der. Overordnet drejer det sig om: 

– At få KKR tættere på kommunalbestyrelserne 
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– At understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR (man-

dat, viden m.v.) 

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

særligt Greater Copenhagen-samarbejdet. 

 

Opsamling på drøftelse den 12. juni 2017 af evalueringen af KKR Sjælland 

På mødet drøftede KKR såvel evalueringen af KKR Sjælland som formand-

skabets opsamling på sin egen evaluering af pejlemærkerne ved begyndel-

sen af valgperioden med fokus på overlevering til det kommende KKR. 

 

KKR tilsluttede sig resultaterne af begge evalueringer, og der blev peget på, 

at: 

– KKR kan få større betydning for kommunerne, hvis kommunalbestyrel-

sesmedlemmerne i højere grad inddrages i sagsforberedelsen til KKR 

møderne. Det nye KKR bør derfor overveje, hvordan der kan ske en stør-

re politisk inddragelse af kommunerne inden for de enkelte fagområder, 

evt. via temamøder, høringer el. lign.   

– Den enkelte kommune skal tage stilling til, hvordan arbejdet i KKR dags-

ordenssættes i kommunalbestyrelsen 

– Det nye KKR formandskab med fordel kan besøge kommunerne i starten 

af den nye valgperiode 

– Det nye KKR bør overveje, hvordan det sikres, at de KKR udpegede får 

og indhenter mandat via KKR 

– Det nye KKR overvejer, hvordan de strategisk vigtigste områder får den 

bedst mulige sekretariatsbetjening, herunder overvejer, hvordan ressour-

cerne til sekretariatsbetjening udnyttes bedst muligt 

– KKR formandskabet arbejder for at sammenlægge sundhedskoordinati-

ons- og praksisplanudvalgene. 

 

På baggrund af blandt andet drøftelserne mellem KL's formandskab og 

KKR-formandskaberne (og formandskabets deltagelse på kommunaldirek-

tørforummet, K17) kan der desuden peges på følgende forslag til at styrke 

KKR i den kommende valgperiode målrettet de udfordringer, evalueringsre-

sultaterne viser: 

– At få KKR tættere på kommunalbestyrelserne 

– Introduktionsmateriale til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

– Hyppigere brug af temadrøftelser med to eller flere drøftelser i KKR 

samt øget fokus på inddragelse af lokale fagudvalg (fx inspiration fra ny 

proces for rammeaftale) 

– Nyhedsbreve fra KKR – gerne tematiseret (relevans for fagudvalg) og 

gerne som optakt til drøftelser i KKR 

– Formidling af konkrete resultater af KKR's arbejde (og gerne synliggøre 

udbyttet for den enkelte kommune) 
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– Lokal opmærksomhed på øget inddragelse af kommunalbestyrelse og 

udvalg i sager med fælleskommunal relevans 

– Formandskab på besøgsrunde hos borgmestre og kommunaldirektører. 

– At understøtte de udpegede medlemmer, som repræsenterer KKR (man-

dat, viden m.v.)  

– Udpegede som deltager ved særlige faglige drøftelser i KKR (hvis ikke-

medlem af KKR) 

– Statusmøder mellem formandskab og udpegede 

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

særligt Greater Copenhagen-samarbejdet 

– KKR kan evt. etablere temabaserede undergrupper, som arbejder dedi-

keret med forankring og implementering af særskilte initiativer.  

 

Desuden har de lokale forvaltninger et særligt ansvar for at holde fokus på 

KKR og det fælleskommunale, når det er relevant i forhold til den lokale be-

tjening af det politiske niveau, samt i arbejdet med forankring af initiativer.  

 

Udpegninger 

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

ring af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til regiona-

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

 

Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegningen af fælleskommunale re-

præsentanter til regionsdækkende organer – altså politiske organer, der 

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

mens udpegningerne til mere lokale (subregionale) organer forestås af de 

direkte involverede kommuner.  

 

./. Der er vedlagt en liste over de regionale fora, som KKR Sjælland har udpe-

get politiske repræsentanter til i indeværende valgperiode. Af listen fremgår 

også det afsæt, der har været for udpegning i indeværende periode. Herud-

over har det også for at sikre forbindelsen og overlevering til KKR været et 

afsæt, at de udpegede er medlemmer af KKR Sjælland.  

 

 

2.2. Temadrøftelse: Oplæg til regional væksthusaftale 

SAG-2016-06828 jebj 

 

Baggrund 

Hvert år Indgår KKR en regional aftale med væksthuset. Der lægges op til 

en første drøftelse af den regionale væksthusaftale, der skal godkendes en-

deligt på KKR Sjællands møde den 11. oktober 2017. Mads Kragh, direktør i 

Væksthus Sjælland vil indlede sagen.  
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K17 har drøftet sagen, og bemærker i den forbindelse, at væksthusenes fo-

kus bør være på deres kerneopgave, nemlig den specialiserede erhvervs-

service, og i mindre grad på uddannelse og beskæftigelse, som en række 

andre aktører arbejder med. K17's drøftelse tog bl.a. afsæt i, at det i udkast 

til væksthusaftale var formuleret, at væksthusene skulle spille en rolle i for-

hold til beskæftigelsesindsatsen. 

 

På baggrund heraf er der efter aftale med væksthusene foretaget præcise-

ring i udkast til væksthusaftale, så det fremgår tydeligt, at væksthusenes 

væsentligste fokus er på at tilbyde specialiseret erhvervsservice.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter den regionale væksthusaftale.  

 

Sagsfremstilling 

Væksthusene indgår årligt aftaler med Erhvervs- og Vækstministeriet om 

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

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

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

– 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. 

 

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

KKR en regional aftale med deres respektive væksthus.  

 

Ligesom i 2017 lægges der op til, at aftalen for 2018 er fælles for Væksthus 

Sjælland og Væksthus Hovedstaden. Denne aftale er alene et udtryk for de 

nye aktiviteter, som de to væksthuse forpligtiger sig til at gennemføre i 2018 

i forhold til resultatkontrakten. Aktiviteterne illustrerer på ingen måde det ful-

de omfang af samarbejdet mellem de to væksthuse. De to væksthuse har 

igennem de sidste mange år arbejdet tæt sammen, og har lavet en hel ræk-

ke af aktiviteter, som er blevet indarbejdet i den normale drift af de 2 vækst-

huse. Således har man bl.a. fælles IT-funktion og gennemfører i 2017 en 

stor udrulning af et fælles ERP-system. Samtidig er der i forbindelse med 

store nationale projekter indgået aftaler om, at aktiviteterne på Sjælland 

gennemføres sammen, således at både kvalitet og frekvens imødekommer 

virksomhedernes behov. I forhold til de tidligere aftaler, så har evaluering af 

samarbejdet vist, at der i løbet af et år vil opstå nye muligheder for samar-

bejde, som supplerer aftalens aktiviteter. 
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Det foreslås, at den regionale aftale for de 2 væksthuse bygges op om føl-

gende hovedoverskrifter, som er styrende for mål og aktiviteter: 

– Styrkelse af væksthusenes knudepunktsfunktion 

– Styrkelse af et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

– Analysesamarbejde. 

 

./. Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved 

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

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

len for 2018 viderefører de styrende principper fra tidligere væksthusaftaler. 

I aftalen forpligtes væksthusene til at vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 

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

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

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

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

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

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

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

væksthusene samlet genereret et samfundsøkonomisk afkast per investeret 

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

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

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

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

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

me i Danmark. 

 

Erhvervsservice i Greater Copenhagen 

Målet med erhvervsservice i Greater Copenhagen er, at kunderne i systemet 

oplever høj kvalitet og en sammenhæng mellem de forskellige aktører. Sam-

tidig er det målsætningen, at kunderne ikke oplever, at blive kontaktet af fle-

re forskellige aktører med produkter, som ligner hinanden.  

Helt overordnet så er der 5 centrale indsatser, som prioriteres af de to 

væksthuse:  

1. En øget digitalisering af virksomhederne  

2. Flere internationale virksomheder i Greater Copenhagen  

3. En styrkelse af vækstiværksætterne 

4. Fokus på SMV’er, som har et markant skaleringspotentiale og  

5. Samarbejder om sikring af adgangen til kvalificeret arbejdskraft.  

 

Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regio-

nerne, og indgår i et enstrenget system, hvor væksthusene sammen med 

kommunerne og øvrige relevante parter varetager den samlede erhvervs-

service i en klar arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er beskrevet 

som: ”At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder 
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til at udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige tilbud”.  

Væksthusenes primære opgave er vækstkortlægninger til virksomheder med 

ambitioner for at sikre, at de udnytter deres fulde potentiale, og skaber 

vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport. Herudover varetager vækst-

husene opgaven som knudepunkt, hvor væksthusene skaber samarbejde 

mellem aktørerne både private og offentlige tilbud. 

 

For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og interna-

tionalt førende erhvervsfremmesystem foreslår væksthusene følgende ind-

satser i 2018: 

– Fortsat fokus på vækstlaget og en sikring af, at virksomhederne får de 

mest relevante tilbud og den konsulent med de mest relevante kompeten-

cer herunder samtænkning af væksthusenes programmer med fokus på 

efterspørgselsdrevet udbud, højere kvalitet og højere specialisering 

– Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet, så kvalitet og udnyttel-

se af ressourcer bliver bedre  

– Samtænkning af analysegrundlaget for Greater Copenhagen i et samar-

bejde med Copenhagen Capacity og Region Skåne, Region Hovedstaden 

og Region Sjælland, de to KKR'er samt de to væksthuse. 

 

Forslaget for 2018 er opdelt i 3 hovedområder, som har sit udgangspunkt i 

det arbejde begge væksthuse har i dag.  

 

Knudepunkt: 

1. Fortsættelse af det tættere samarbejde primært med Copenhagen Capa-

city og kommunerne. Derudover fokus på at etablere samarbejder med 

øvrige relevante aktører i de to regioner 

2. Styrkelse af Greater Copenhagen som vækstiværksættercentrum i Euro-

pa: 

– Mål: Understøtning af min. én stor event i Greater Copenhagen, som 

er international og i vækst 

– Mål: I samarbejde med relevante aktører at tiltrække start -ups til Gre-

ater Copenhagen bl.a. gennem Lean Landing og samarbejde med 

Scale-up Denmark samt etablere samarbejder og udvikling for de 

vækstiværksættere, der etablerer sig i Greater Copenhagen 

3. Fortsættelse af samarbejdet omkring Greater Copenhagen Academy, som 

en fælles platform for uddannelse af erhvervsfremmesystemet: 

– Mål: Udarbejdelse af en InterReg ansøgning omkring videreudvikling 

af erhvervsservicen i Greater Copenhagen 

– Mål: Inkludering af Region Skåne i en fælles kompetenceplatform for 

de tre regioner, så konsulenterne i højere grad anvender tilbud og 

kompetencer på tværs af regionerne 

– Mål: Styrkelse af netværket på tværs af de tre regioner, målt på antal-

let af samarbejder og kendskab til hinanden 
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4. Væksthusenes rolle i sikring af kvalificeret arbejdskraft:  

– Mål: I samarbejde med kommunerne, det etablerede beskæftigelses-

system samt private aktører, at definere, hvor væksthusene kan spil-

le en aktiv rolle i forhold til tiltrækning af arbejdskraft.  

 

Styrkelse af et sammenhængende erhvervsfremmetilbud 

1. Fokus på samarbejde omkring digitalisering og automatisering:  

– Mål: Samtænkning af aktiviteterne i: Digitaliseringsboost, vækstløft og 

Erhvervspartnerskaber 

– Mål: Udvikle fælles program/projekt omkring automatisering og digita-

lisering af SMV’er 

2. Styrkelse af samarbejdet omkring iværksætteri: 

– Mål: Fortsat samarbejde omkring vækstfabrikkerne 

– Mål: Afholdelse af min. 2 kapitaltiltrækningsevents for iværksættere 

3. Tættere fagligt samarbejde: 

– Mål: Udvælgelse af min. 2 fagområder, hvor der kan udveksles ydel-

ser på tværs af regionerne 

– Mål: Minimum 5 vækstforløb i hver region leveret af det andet 

væksthus 

4. Samarbejde om European Enterprise Network (EEN):  

– Mål: Samtænkning af aktiviteterne i EEN, således at tilbuddet er ko-

ordineret mellem medarbejderne i de to væksthuse 

5. Samarbejde omkring tværregionale projekter og programmer: 

– Mål: Udvikling af minimum et fælles projekt. 

 

Analysesamarbejde 

1. Samarbejde om analyser.  

– Mål: Der er etableret et fælles analysesamarbejde for VHHR, VHSJ og 

Copenhagen Capacity og der er koblet en svensk partner på samarbejdet  

– Mål: Etableret analyseaftale i begge regioner. 

 

 

2.3. Orienteringssag: Afrapportering fra Udvalget om det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen 

SAG-2016-06828 adr 

 

Baggrund 

Den 26. juni 2017 blev rapporten fra Udvalget om det nære og sammen-

hængende sundhedsvæsen offentliggjort. Udvalgsarbejdet blev nedsat som 

følge af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen, KL og Danske Regio-

ner. I efteråret forventes ministeren at komme med et politisk udspil på om-

rådet bl.a. på baggrund af udvalgets rapport. Det nærmere indhold i udspillet 

kendes endnu ikke. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om afrapporteringen fra 

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til efterret-

ning. 

 

Sagsfremstilling 

Rapporten fra udvalget indeholder en samlet vision frem mod 2025 om, at 

"sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patien-

tens nære miljø gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten 

kan leve et liv med højest mulig livskvalitet".  

 

Udvalget har haft særligt fokus på tre målgrupper, henholdsvis den ældre 

medicinske patient, personer med kronisk sygdom og mennesker med psy-

kiske lidelser. For hver af de tre målgrupper er der beskrevet en målsæt-

ning:  

– Målsætningerne for den ældre medicinske patient og personer med kro-

nisk sygdom flugter linjen i den samlede vision om, at flere indsatser (for 

den veludredte borger) skal håndteres i det nære miljø  

– Målsætningen for mennesker med psykiske lidelser har derimod primært 

fokus på sammenhæng og ikke på, at flere opgaver skal håndteres i bor-

gerens nære miljø. 

 

Yderligere indeholder rapporten 20 anbefalinger, som vil bidrage positivt til 

et stærkere nært sundhedsvæsen, såfremt regeringen vælger at følge dem.  

KL vurderer dog, at rapporten på flere områder ikke er ambitiøs nok og ikke i 

tilstrækkelig grad imødegår den uplanlagte opgaveglidning til kommunerne. 

Derfor har KL mindretalsudtalelser i rapporten.  

 

En af de væsentligste anbefalinger omhandler sundhedsaftalesystemet, der 

skal fornys så sundhedsaftalerne bl.a. bliver mindre bureaukratiske og ad-

ministrativt tunge samt mere fokuserede på politiske mål. Aftaler om opga-

veoverdragelse skal bl.a. tage stilling til vilkår for ændret arbejdsdeling, her-

under økonomi.  

 

./. Derudover anbefaler udvalget, at kadencen for indgåelse af sundhedsaftaler 

ændres, så den næste sundhedsaftale først skal indsendes til Sundhedssty-

relsen den 1. juli 2019. Dette skal give bedre mulighed for, at de nyvalgte 

politikere kan sætte sig ind i området og reelt være dem, der sætter retnin-

gen for de nye sundhedsaftaler. Ministeren har i brev af 10. juli 2017 til alle 

kommunalbestyrelser tilkendegivet, at hun følger anbefalingen, og at den 

formelle ændring af bekendtgørelsen sker efter sommeren.  

 

Der har ikke kunnet opnås enighed om KL's forslag om at sammenlægge 

Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg, hvorfor initiativet frem-
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går som en KL-anbefaling. Danske Regioner finder det dog væsentligt, at 

arbejdstilrettelæggelse i de to udvalg koordineres med henblik  på at skabe 

et så effektivt samspil som muligt.  

 

Endelig har KL en mindretalsudtalelse om, at der på nationalt  plan systema-

tisk bør følges op på opgaveudviklingen i regi af sundhedsaftalerne og den 

lokale udvikling i øvrigt. På baggrund heraf skal der i relevant omfang udar-

bejdes nationale rammer for varetagelse af konkrete nye opgaver i kommu-

nerne. Dette er nødvendigt for at sikre overblik over den løbende opgave-

glidning fra sygehuse til kommuner og skabe større ensartethed, effektivitet 

og kvalitet på tværs af landet. 

 

En anden meget væsentlig anbefaling er, at Sundhedsstyrelsen skal udvikle 

en national model for kvalitetsplanlægning i det nære sundhedsvæsen. Det 

indebærer, at styrelsen inden for prioriterede områder beskriver anbefalinger 

for de konkrete kommunale sundhedsopgaver, forebyggelses- og rehabilite-

ringsindsatser samt almen praksis og sygehusenes rolle. Anbefalingerne 

skal beskrive tilrettelæggelsen og indhold, kompetencer, samarbejde og ka-

pacitet m.v. i forhold til den givne indsats og skal baseres på den aktuelt 

bedste viden i forhold til at skabe effektive sundhedstilbud.  

 

KL finder ikke anbefalingen ambitiøs nok, og har derfor en mindretalsudta-

lelse om, at modellen bør suppleres med en egentlig udviklingsplan for flyt-

ning af opgaver til det nære sundhedsvæsen. Dette skal ligeledes sikre en 

mere planlagt opgavefordeling i det nære sundhedsvæsen efter LEON-

princippet.  

 

Udvalgets øvrige anbefalinger omhandler bl.a.:  

– Regionernes rådgivningsforpligtelse tilpasses udviklingen i det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen  

– Specialuddannelse målrettet sygeplejersker i kommuner og almen praksis  

– Revision af bestemmelserne om delegation/lægens brug af medhjælp 

med henblik på at sikre større fleksibilitet i opgavevaretagelsen 

– Almen praksis skal i højere grad samarbejde med sygehuse og kommuna-

le sundhedstilbud 

– Afprøvning og udbredelse af integrerende samarbejdsmodeller  

– Regionalt set-up for blodprøvetagning i borgerens nære omgivelser 

– Justering af gældende bestemmelser om behandlingsredskaber og hjæl-

pemidler samt etablering af afklarende organ 

– Styrket tværsektoriel indsats for børn og unge med psykiske udfordringer. 

– Undersøgelse af om en ændret ansvarsfordeling for en mindre gruppe af 

mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug vil være hensigts-

mæssig 
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– Større klarhed fra de centrale myndigheder om mulighederne for at dele 

sundhedsdata og bedre adgang til data i planlægningsøjemed. 
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3. Udpegninger  
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4. KKR 

 

 

4.1. Konstituerende møde i det nye KKR Sjælland 2018-2022 

SAG-2016-06828 adr 

 

Baggrund 

Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Sjælland for valgperioden 

2018-2022 mandag den 22. januar 2018. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om datoen for det konsti-

tuerende møde i det nye KKR 2018-2022 til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende mø-

der i de fem nye KKR’er for valgperioden 2018-2022 senest den 31. januar 

2018.  

 

Det konstituerende møde i KKR Sjælland afholdes mandag den 22. januar 

2018 kl. 10.30. Forud for mødet vil der være mulighed for at holde politiske 

gruppemøder. (I tidligere år fra kl. 9). Mødet afholdes på Sørup Herregaard, 

Sørupvej 26, 4100 Ringsted. 

 

På det konstituerende møde vælges KKR’s formand og næstformand, og 

KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. 

Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for 2018. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2016-06828 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 

Arbejdet med etablering af nye psykiatriske afdelinger 

KKR Sjælland drøftede på møde den 12. juni 2017 udmøntning af lovforslag 

om etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger, og KKR beslut-

tede i den forbindelse, at der igangsættes en administrativ forberedelse af 

planlægningen af de nye psykiatriske afdelinger med hovedvægt på samar-

bejdet med regionen om fx planlægning af kapacitet, etablering af de kom-

mende visitationsfora, procedurer for samarbejdet mellem de kommende af-

delinger og kommunerne samt monitorering af brugen af de kommende af-

delinger samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Der 

udarbejdes et administrativt oplæg herom til drøftelse på det næste KKR 

møde. Loven trådte i kraft den 15. juli 2017 med henblik på, at pladserne 

kan stå klar primo 2018. 

 

Siden mødet i KKR Sjælland har Region Sjælland inviteret kommunerne på 

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

med at få etableret pladserne. Der er således fra henholdsvis det kommuna-

le samarbejde på socialområdet og på sundhedsområdet udpeget en direk-

tør til at indgå i dette arbejde. Der afholdes første møde i denne styregruppe 

ultimo august 2017. Regionsrådet har den 22. august 2017 godkendt pro-

gramoplæg i forhold til etablering af i alt 23 pladser med 7 pladser ved ind-

gangen af 2018 og de resterende 16 pladser i 4. kvartal 2018.  

 

Den forberedende grunduddannelse for unge  

KKR Sjælland besluttede på sit juni møde, at den forberedende grundud-

dannelse dagsordenssættes på et kommende møde. Forhandlingerne på 

nationalt plan har ligget stille hen over sommeren. Sagen dagsordenssættes 

som besluttet i KKR Sjælland, når der er noget nyt.   
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Orientering fra socialtilsyn Øst – budgetanalyse vedr. Socialtilsyn Østs tak-

ster 

Socialtilsyn Øst har tidligere i forbindelse med en sammenligning af de 5 so-

cialtilsyns takster orienteret om, at der igangsættes en budgetanalyse i for-

hold til optimering af driften, herunder niveauet for opgaveløsningen, hvor 

Slagelse og Gulborgsund Kommuner deltager i arbejdet. Selve analyse-

arbejdet bliver afviklet i perioden juni- september 2017. Herefter vil der blive 

taget stilling til, om der er forhold, der skal arbejdes yderligere med, således 

at taksterne i forhold til de udmeldte takster for 2018 kan reduceres yderlige-

re allerede fra 2018. Forslag til eventuelle nye (lavere) takster for 2018 vil 

blive præsenteret sammen med analysens konklusioner i efteråret 2017.   

 

Greater Copenhagen – cost benefit analyse af anbefalinger til lokal er-

hvervsservice 

./.. En arbejdsgruppe under Greater Copenhagen udarbejdede i 2016 en række 

konkrete anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice. KKR 

Sjælland og Hovedstaden godkendte i september 2016 anbefalingerne. KKR 

besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes en cost/benefit-analyse af ud-

gifterne forbundet med implementering af anbefalingerne, så hver enkelt 

kommune kunne vurdere, om det gav mening for dem at gå ind i projekterne. 

Cost-benefit-analysen af de enkelte anbefalingers forventede omkostninger 

og potentielle gevinster er nu udarbejdet af IRIS. Sagen har været drøftet i 

K17, der videresender sagen til KKR's orientering, idet K17 i samarbejde 

med K29 arbejder videre med et konkret beslutningsoplæg.  

 

Status for fusion mellem Zealand Denmark og Copenhagen EU Office 

Et af formålene med Greater Copenhagen samarbejdet er at afskaffe dob-

beltstrukturer og at sikre et effektivt rådgivningssystem for erhvervsliv og vi-

densinstitutioner i Greater Copenhagen-geografien. På baggrund af et 

sammenfald i formål og opgaveporteføljer mellem Region Sjælland og Ho-

vedstadens EU-kontorer, har de to regioner gennem en toårig periode af-

søgt mulighederne for en fusion. KKR formandskabet har arbejdet ud fra 

mandat fra KKR Sjælland den 22. november 2016, hvor der var fuld opbak-

ning til at arbejde videre frem mod at skabe et beslutningsgrundlag for en 

evt. fusion inden for rammerne af den nuværende økonomi. 

 

En politisk aftale om sammenlægning mellem ZealandDenmark og Copen-

hagen EU Office er netop indgået. Aftalen indebærer en fusion fra 1. januar 

2019. Indtil fusionen udgør Bruxelles kontorerne to forskellige juridiske en-

heder med hvert sit budget, strategi og handlingsplan. Der lægges op til en 

interim ledelse af begge kontorer frem til fusionen. Interim-ledelsens sam-

mensætning og betegnelse er under afklaring. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2016-06828 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om punkter til næste møde i KKR Sjælland den 11. oktober 

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

kan placeres fra kl. 8-9.30. 

 

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

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 11. oktober 2017 forventes følgende sager: 

– Status for arbejdet med etablering af nye pladser i behandlingspsykiatrien 

– Regional aftale med Væksthus Sjælland – 2. drøftelse 

– Evt. forberedende grunduddannelse for unge. (FGU) + Trepartsforhand-

linger på VEU-området (status) 

– Styringsinformation på det specialiserede socialområde 

– Div. proces- og tidsplan for valg og konstituering af det kommende KKR  

– Overleveringspakke til det ny KKR. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 


