
 

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 2016 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 22-11-2016 09:30 

Sted: Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  

Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

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

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2015-06082 adr,hfh 

 

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-2015-06082 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde den 13. september 2016 blev udsendt den 19. september 

2016.  

 

Indstilling 

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

den 13. september 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-13-september-2016-id210547/?n=0&section=29800 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-13-september-2016-id210547/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-13-september-2016-id210547/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: KKR Sjællands indspil til KL’s arbejde med 
forstærket dialog på voksensocialområdet 

SAG-2015-06082 mta/adr 

 

Baggrund 

KL’s bestyrelse har besluttet, at KL fra efteråret og frem til Social- og Sund-

hedspolitisk Forum i maj 2017 sætter et særligt fokus på voksensocialområ-

det. Baggrunden er, at socialområdet i dag er i en rivende udvikling, som 

ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i 

praksis. Det udfordrer aktørerne på området.  

 

Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. brugerorganisationerne og 

de faglige organisationer, samt at KL og kommunerne tydeliggør hvilken ud-

vikling, de ønsker på voksensocialområdet. KL’s indsats skal være afsæt for 

formuleringen af et socialpolitisk udspil, som offentliggøres op til Social - og 

Sundhedspolitisk Forum 17, og som fremadrettet skal medvirke til at sætte 

dagsordenen og løfte det fortsatte arbejde med voksensocialområdet. 

 

./. For at kvalificere det videre arbejde i KL med det socialpolitiske udspil læg-

ges der op til, at kommunernes indsats på voksensocialområdet drøftes i de 

fem KKR på baggrund af vedlagte synopsis. Det sker for at få kommunernes 

bidrag og kommentarer til de seks temaområder, der er udpeget som ud-

gangspunkt for KL’s kommende udspil og anbefalinger til kommunerne. En 

række af de seks temaområder berører emner, som indgår i det tværkom-

munale samarbejde på det specialiserede socialområde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter: 

– Har KL udvalgt de væsentligste temaer til udspil om en forstærket dialog 

med bl.a. brugerorganisationerne og de faglige organisationer om social-

området? 

– Hvad er vigtigst og fylder mest på den lokale og regionale dagsorden? 

– Er der yderligere relevante temaer, som KKR mener, at KL bør inddrage i 

en forstærket dialog med organisationerne og i et egentlig socialpolitisk 

udspil? 

– Er der gode kommunale initiativer og samarbejdsprojekter inden for de 

respektive emner, som er særligt relevante for KL at kende til i sit arbejde 

med området? 
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Sagsfremstilling 

En forstærket indsats 

KL har valgt at sætte et forstærket fokus på voksensocialområdet fra efter-

året og frem til foråret 2017. Det er et område, som betyder meget for man-

ge aktører – og som alle har en interesse i er veldrevet til gavn for de borge-

re, som har brug for støtte i hverdagen. Der er mange perspektiver og til-

gange til området; det er fx blevet tydeligt i forbindelse med revision af ser-

vicelovens voksenbestemmelser. 

 

KL har derfor inviteret brugerorganisationer og de faglige organisationer på 

området til et dialogmøde i København den 10. november 2016, som et 

startskud på processen, der også vil blive markeret i pressen. Derudover 

planlægger KL og DH i fællesskab at afholde fem regionale konferencer for 

de lokale handicapråd og de regionale dialogfora (KKR og handicaporgani-

sationerne), hvor relevante temaer og emner kan sættes til debat. Det vil 

ske i tæt samarbejde med de kommuner, som har værtskabet i hver region. 

Konferencerne forventes afviklet i foråret 2017.  

 

I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og anbefa-

linger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte den lø-

bende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på en 

offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og Sund-

hedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og budskaber i et 

socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for kommunernes videre 

arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet gennem en række kon-

krete anbefalinger.  

 

Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen 

mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge be-

skæftigelsen for udsatte borgergrupper.  

 

Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere 

indhold og anbefalinger i udspillet. Derudover vil KL gerne have input fra 

kommunerne til det videre arbejde gennem drøftelser i de fem KKR med ud-

gangspunkt i de seks temaer nedenfor.  

 

Temaer til debat 

Der er udpeget seks temaområder som udgangspunkt for KL’s kommende 

udspil og anbefalinger til kommunerne. De er formuleret som en række 

spørgsmål, som udspillet vil forsøge at adressere med afsæt i de sigtelin jer, 

som fremgår af synopsen. De seks temaområder er: 

 

1. Socialområdet i fremtiden: Hvordan fastholder og styrker vi fokus på re-

habilitering og egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at 
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borgerne profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en 

reel stemme og medansvar?  

 

2. Demografi udfordrer kommunerne og øger behov for samspil med sund-

hedssektoren: Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har 

behov for en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme 

eller en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der behov 

for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og sundhedsområ-

det?  

 

3. Styrket inddragelse af netværk og civilsamfund: Hvilken rolle skal borge-

rens netværk og civilsamfundet spille i forhold til at styrke livssituationen 

for borgere med handicap og socialt udsatte? 

 

4. Billige og fleksible almene boliger: Hvad skal den nationale plan for etab-

lering af billigere almene boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af ek-

sisterende almene boliger omfatte set fra et kommunalt synspunkt? Hvad 

kan kommunerne selv gøre, og hvad er der brug for, at de almene bolig-

organisationer og staten gør? 

 

5. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper : Hvordan håndterer vi, 

at en gruppe udsatte borgere ikke er i beskæftigelse, samtidig med sti-

gende mangel på arbejdskraft? og hvordan kan samspillet med virksom-

hederne omkring denne gruppe styrkes?  

 

6. Tværgående samarbejde: Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående 

samarbejde om borgere og familier med mange indgange til kommunen 

med fokus på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? 

Og hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver 

klædt på til et aktivt voksenliv? 

 

Synopsen – og dermed det kommende udspil – adresserer også de sty-

ringsmæssige rammer, som kommunerne er underlagt på det specialiserede 

socialområde, herunder at kommunerne oplever en stigende udgiftsudvikling 

og et stigende udgiftspres i disse år. Det sker bl.a. med afsæt i en række 

analyser af den demografiske udvikling på området. 

 

Endvidere tager synopsen højde for, at kommunerne har forskellige forud-

sætninger i deres arbejde på social- og beskæftigelsesområdet, som bl.a. 

afspejler deres demografiske og socioøkonomiske vilkår. Men den rejser 

samtidig spørgsmålet om, hvordan kommunerne håndterer, at borgere inden 

for samme målgruppe kan have de samme behov uanset hvilken kommune, 

som de bor i. 
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Næste skridt  

På baggrund af drøftelserne i KKR vil KL udvikle forslag til anbefalinger i 

forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR’s bidrag vil såvel KL’s Soci-

al- og Sundhedsudvalg samt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget drøfte 

synopsen. Ligesom interessenter på området løbende vil blive inddraget i 

udviklingen af anbefalingerne. 

 

 

2.2. Temadrøftelse: Regional Væksthusaftale 2017 

SAG-2015-06082 hfh 

 

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 6. februar 2017. 

 

Formand for Væksthus Sjælland, borgmester Søren Kjærgaard præsenterer 

kort elementerne i forslaget til resultatkontrakt 2017. 

 

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. Normalt er den na-

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

og vedtages i november. I år er der imidlertid endnu ikke indgået en national 

aftale, formentlig på grund af, at man har afventet resultatet af revision af 

erhvervsfremmesystemet, hvorfor sagen ikke kunne behandles på septem-

bermødet. 

 

Væksthus Sjælland lægger på den baggrund op til, at den regionale vækst-

husaftale drøftes nu og efterfølgende tilpasses resultatet af revision af er-
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hvervsfremmesystemet og den nationale aftale for 2017 inden den forelæg-

ges til endelige godkendelse i KKR Sjælland den 6. februar 2017. 

 

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

Sjælland og Væksthus Hovedstaden. Hovedtanken er at arbejde i 4 hoved-

områder, som har sit udgangspunkt i det arbejde begge væksthuse har i 

dag: 

 

Knudepunkt: 

1. Fortsættelse af samarbejdet omkring Greater Copenhagen Acade-

my, som en fælles platform for uddannelse af erhvervsfremmesy-

stemet 

– Det er tanken, at der skal laves to parallelle ansøgninger til de to 

vækstfora 

2. Fortsættelse af det tættere samarbejde primært med CopCap 

– Udvikling af virksomhedsforløb for udenlandske virksomheder, der 

lander i Danmark 

– Understøtning af Greater Copenhagen som iværksættermetropol 

– Bedre integration af CopCaps tiltrækning af talent og virksomhe-

dernes efterspørgsel 

3. Uddannelse  

– Fælles indsats omkring hvordan der kan arbejdes sammen med 

universiteterne 

4. Beskæftigelse  

– Placering af væksthusene i forhold til tiltrækning af kvalificeret ar-

bejdskraft. 

  

Fortsættelse af samarbejde omkring fælles forløb:  

1. Fortsat samarbejde omkring vækstfabrikkerne og etablering og im-

plementering af min. en vækstfabrik i hovedstadsregionen 

2. Early Warning – Væksthus Sjælland leverer min 10 forløb i Early 

Warning i Hovedstaden 

3. IP (Intellectual Property) – Væksthus Hovedstaden leverer min. 10 IP 

forløb på Sjælland 

4. Finansiering – FinanceZealand udviklet og implementeret af Vækst-

hus Sjælland dækker også Hovedstadsregionen og Væksthus Ho-

vedstaden indtræder som partner 

5. European Enterprise Network (EEN) implementeres i tæt fællesskab 

mellem de to væksthuse. 

 

Programmer: 

1. Der udvikles min. et fælles regionalt program, hvor samarbejdet fører 

til øget udbud og højere kvalitet. 
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Analyse: 

1. Væksthus Sjællands analysefunktion fortsætter samarbejdet med 

Hovedstaden med fokus på VækstVilkår. Det undersøges om der 

kan laves en analysefunktion sammen med CopCap og VHHR, 

Greater Copenhagen Analytics, med base i Vordingborg. 

 

 

2.3. Temadrøftelse: Greater Copenhagen – Et fælles EU-kontor? 

SAG-2015-06082 hfh 

 

Baggrund 

Visionen for Greater Copenhagen er, at vi i 2020 er et internationalt knude-

punkt for investeringer og viden, og samarbejdet har øget den økonomiske 

vækst og beskæftigelse, så vi som minimum er på niveau med de mest suc-

cesfulde metropoler i Europa. Det skal blandt andet ske gennem en større 

international eksponering af den samlede metropol.  

 

Der lægges op til en første drøftelse af perspektiverne ved et fælles EU-

kontor.  

 

Kommunaldirektør i Næstved kommune, Tomas Therkildsen, der sidder i 

styregruppen for EU-kontoret indleder sagen. 

 

Indstilling 

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

ved et fælles EU-kontor. Sagen tages op igen på KKR mødet i februar. 

 

Sagsfremstilling 

Det har siden etableringen af samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden 

syntes oplagt, at vi skulle have et fælles EU-kontor for hele metropolen. Ho-

vedstaden ønskede imidlertid at fortsætte det igangsatte arbejde, med etab-

lering af et EU-kontor for Hovedstaden, før de ville indgå i drøftelser herom. 

Hovedstadens EU-kontor er nu etableret og bestyrelsen for Hovedstadens 

EU-kontor og styregruppen for Sjællands EU-kontor har indledt dialog med 

henblik på at undersøge mulighederne for et fælles kontor. 

 

På KKR møderne den 21. april og 17. juni 2015 havde KKR Sjælland en 

drøftelse af, hvordan kommunerne kan se sig selv i Greater Copenhagen 

samarbejdet, det mundede ud i en vedtagelse af Sjællands indspil til Greater 

Copenhagen. Det fremgår af KKR Sjællands indspil, at: Vi skal have de 

stærkeste aktører til at arbejde for Greater Copenhagen og de Sjællandske 

kommuner skal have mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i for-

hold til disse aktører. I forlængelse heraf fremgår det, at der skal etableres 
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et tæt samarbejde mellem Sjællands og Hovedstadens EU-kontorer og på 

sigt skal der kun være et kontor, gerne i fællesskab med Skåne .  

  

På KKR mødet den 20. april 2016 var der enighed om at bakke op om Grea-

ter Copenhagen-samarbejdet og at prioritere ressourcer til at øge sekretari-

atsbistanden til Greater Copenhagen. Det blev samtidig besluttet, at finan-

sieringen skulle findes inden for de nuværende ressourcer for fælles sekre-

tariater/samarbejder, hvilket mundede ud i en beslutning på KKR mødet den 

13. juni om, at der bl.a. skulle reduceres med 300.000 kr. i det kommunale 

bidrag til EU-kontoret med virkning fra 2017, således at det kommunale bi-

drag fremover er 1,2 kr. pr. indbygger svarende til 988.000 kr. i 2017. 

 

Dialogen, mellem bestyrelsen for Hovedstadens EU-kontor og styregruppen 

for Sjællands EU-kontor med henblik på at undersøge mulighederne for et 

fælles kontor, har givet anledning til en række principielle drøftelser i styre-

gruppen. Kommunaldirektør i Næstved kommune, Tomas Therkildsen, der 

sidder i styregruppen for EU-kontoret indleder sagen med henblik på en 

drøftelse af perspektiverne ved et fælles EU-kontor i KKR. 

 

 

2.4. Beslutningssag: South Baltic 

SAG-2015-06082 hfh 

 

Baggrund 

Med henblik på at understøtte større udbredelse og aktivitet under South 

Baltic programmet, har Euro Region Baltic initieret et projekt South Baltic 

Umbrella Project, der handler om kapacitetsopbygning i programområdet. 

Der skal udpeges en projektpartner i hvert af de 5 programlande. 

 

Guldborgsund Kommune har oplyst, at de ønsker at byde ind og løse opga-

ven på vegne af sjællandregionens kommuner og Bornholm, som projekt-

partner.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland bakker op om Guldborgsund Kommunes an-

søgning med et letter of intent om, at Guldborgsund Kommune løser opga-

ven på vegne af sjællandregionens kommuner og Bornholm. 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at understøtte større udbredelse og aktivitet under South 

Baltic interregprogrammet, har Euro Region Baltic initieret et projekt, South 

Baltic Umbrella Project. 
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Interreg South Baltic programmet tager sigte på at frigøre South Baltics po-

tentiale for blå og grøn vækst gennem grænseoverskridende samarbejde 

mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen 

og Sverige. Med udgangspunkt i den maritime karakter af programmet, "blå 

vækst" omhandler projektet det økonomiske potentiale i Østersøen for vækst 

og beskæftigelse på tværs af South Baltic. Grøn vækst understreger beho-

vet for vækst i balance med miljøet. 

 

Projektet, South Baltic Umbrella Project, skal sikre kapacitetsopbygning i al-

le programområderne og sikre, at der udbredes viden og know how om pro-

grammets muligheder. Det er hensigten, at projektet skal medvirke til, at en 

større andel af de sjællandske kommuner og Bornholm deltager i projekter 

under programmet. Euro Region Baltic er leadpartner på det kommende pro-

jekt, og der skal udpeges en projektpartner i hvert af de fem programlande.  

 

Der er ansøgningsfrist for partnerskab den 16. december 2016. Ansøgnin-

gen skal ledsages af et budget med angivelse af projektets leverancer i re-

gionens geografi. 75 pct. af partnerskabsbudgettet finansieres af South Bal-

tic programmet. Region Sjælland har tilkendegivet, at de vil finde midler til 

medfinansieringen af projektets indsats i Region Sjællands geograf i, såfremt 

KKR Sjælland bakker op om projektet.  

 

Guldborgsund Kommune tilbyder at varetage projektpartnerrollen for kom-

munerne i sjællandsregionen og Bornholm. Guldborgsund Kommune har 

indgående kendskab til og erfaring med internationalt projektsamarbejde. 

Indsatsen vil med fordel kunne opbygges i relation til Guldborgsund Kom-

munes eksisterende EU-projektkontor, idet der her vil være god mulighed for 

at bygge videre på de erfaringer og den viden, der er opbygget om internati-

onalt projektarbejde. Og der vil være god mulighed for samarbejde og spar-

ring med kommunens internationale koordinator.  

 

Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, er indstillet af KKR 

Sjælland og efterfølgende udpeget af Region Sjælland til South Baltic Over-

vågningsudvalg. 

 

 

2.5. Beslutningssag: Praksisplan for fysioterapi 2016 

SAG-2015-06082 hfh 

 

Baggrund 

Ifølge overenskomst for fysioterapi skal region og kommuner i hver valgperi-

ode udarbejde en fælles praksisplan for fysioterapi i regionen. Praksisplanen 

er Region Sjællands og kommunernes fælles plan for tilrettelæggelse af den 

fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. 
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Udkast til Praksisplan for fysioterapi, 2016 har været sendt i høring blandt 

en række parter, og udkastet er revideret med baggrund i de modtagne til-

kendegivelser. Herefter har Samarbejdsudvalget for fysioterapi i enighed 

godkendt planen på møde den 2. november 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender Praksisplan for fysioterapi, 2016. 

 

Sagsfremstilling 

Der forelægges Praksisplan for fysioterapi, 2016, som er kommunernes og 

regionens fælles plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening 

af borgerne i regionen. 

 

Udkast til praksisplanen blev efter behandling i KKR Sjælland den 13. juni 

2016 sendt i høring til en række samarbejdspartnere. I høringen har der ge-

nerelt været meget positive tilbagemeldinger på planudkastet. 

 

./. Høringssvar fra kommuner har medført tilføjelse af en supplerende anbefa-

ling under temaet fokus på økonomi og resurseanvendelse, nemlig følgende: 

Det anbefales, at årsagerne til den store variation i kommunernes udgifter til 

vederlagsfri fysioterapi analyseres nærmere. Høringssvarene har herudover 

givet anledning til mindre redaktionelle og faktuelle korrektioner af teknisk 

karakter, som er indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til Praksisplan for 

Fysioterapi, 2016.  

 

Praksisplanen er en beskrivelse af de overordnede retningslinjer og princip-

per samt vurderinger af kapacitetsbehovet indenfor fysioterapiområdet i den 

kommende periode. Planen tager udgangspunkt i en generel beskrivelse af 

fysioterapiområdet ud fra de rammer, som ligger i overenskomsterne om ve-

derlagsfri-, almen- og ridefysioterapi. Samtidig har planen sit afsæt i Sund-

hedsaftalen 2015-2018 og de relevante forløbsprogrammer i tilknytning til 

denne. 

 

Praksisplanens formål er at bidrage til at sikre borgerne i Region Sjælland 

adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet og at medvirke til at skabe 

rammerne for den fysioterapeutiske indsats i regionen og understøtte koor-

dineringen og samordningen af den fysioterapeutiske behandling.  

Planen danner endvidere grundlag for styring af kapacitet og økonomi på 

området med hensyntagen til både den regionale og kommunale økonomi. 

Praksisplanen kommer med en række anbefalinger som er tematiseret med 

baggrund i beskrivelserne vedr.  

– Kapacitet og planlægning 

– Udvikling af samarbejde og dialog 

– Sikring og udvikling af faglig kvalitet i fysioterapien 
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– Fokus på økonomi og ressourceanvendelse 

– Ridefysioterapi. 

 

Praksisplanudkastet har den 2. november 2016 været behandlet i Samar-

bejdsudvalget for fysioterapi, hvor der var enighed om vedlagte plan. Prak-

sisplan for Fysioterapi forelægges nu for KKR Sjælland den 22. november 

2016 samt for Regionsrådet den 8. december 2016 med henblik på endelig 

godkendelse. 

 

 

2.6. Orienteringssag: Takster for Socialtilsyn Øst i 2017 

SAG-2015-06082 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland orienteres årligt om taksterne for Socialtilsyn Øst. Kompeten-

cen til at fastsætte taksterne ligger hos driftskommunen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Siden opstarten i 2014, er socialtilsynenes dimensionering (s tørrelse), tak-

ster og objektiv finansiering blevet fastlagt årligt i en fælles takst - og dimen-

sioneringsmodel. 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. Tidsesti-

matet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om lov om so-

cialtilsyn. 

 

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendtgørel-

sens bestemmelser. 

 

For opgaven med det generelle tilsyn for plejefamilier sker finansieringen 

ved en objektiv takst i forhold til kommunernes antal af 0 – 17 årige, mens 

der er tale om en omkostningsbestemt takst på det øvrige område. Det er 

Socialtilsyn Østs forventning, at taksterne for 2017 vil være på niveau med 

taksterne i 2014. 

 

De fem socialtilsynskommuner har et tæt samarbejde og arbejder på en lang 

række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget principper.  

 

Finansieringsgrundlaget indeholder følgende tre hovedelementer:   

– Omkostninger relateret til tilsynsopgaven (fx forberedelse, tilsynsbesøg, 

kørsel og rapportskrivning)  
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– Omkostninger relateret til øvrige opgaver (fx generel administration, 

whistleblows, intern økonomistyring og magtanvendelsesindberetninger)  

– Lokale budgetomkostninger (fx kurser, it-udgifter, husleje og overhead). 

 

Der er fortsat enighed om, at socialtilsynene skal styres så omkostningsef-

fektivt, som overhovedet muligt. I forlængelse heraf, er det aftalt, at dimen-

sioneringen af socialtilsynene fortsat læner sig tæt op ad forudsætningerne 

for kommunernes tildeling af DUT-midlerne til dette område. 

 

Socialtilsyn Øst fik i 2015 et afsluttende regnskab med en overskridelse på 

knap 6 mio. kr. Et overforbrug, der skal indregnes i socialtilsynets fremtidige 

takster. I takstberegningen for 2017 indregnes 3 mio. kr. af overforbruget. 

 

Der er en række forhold i 2016, der afspejler sig i takstudviklingen for 2017.  

 

Finansiering i 2016 er påvirket af et overført underforbrug fra 2014, hvilket 

betyder, at den reelle udvikling i denne del af taksten er kunstigt lav. Ca. 1,2 

mio. kr., herudover er der andre grundlæggende forudsætninger, der er æn-

dret: 

– Ændret tilbudsstruktur, antal, størrelse og typer  

– Tilpasset andre faste udgifter ud fra den viden socialtilsynet har på nuvæ-

rende tidspunkt, eks. omfanget af konkurser, magtanvendelser, ansøg-

ninger om væsentlige ændringer samt reelle driftsudgifter til 2 filialer m.m.  

 

Hvis taksterne for 2017 renses for overført underskud/overskud fra tidligere 

år, har takstudviklingen samlet set udviklet sig positivt sammenlignet med 

den generelle prisudvikling. I form af en udvikling, som ligger under prisud-

viklingen. 

 

Der skal fortsat gøres opmærksomt på: 

– At Socialtilsyn Øst stadig er en ung organisation og dermed kan påvirkes 

af endnu ukendte faktorer  

– At der kontinuerligt arbejdes med at sikre effektive arbejdsgange osv.  

 

Kommuner, Region Sjælland og de private tilbud, vil blive orienteret om de 

endelige takster og finansieringsbidrag for 2017 i november 2016, når Soci-

altilsyn Østs budget er endeligt vedtaget.  
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Grafisk fremstilling af takstudviklingen i faste priser (100=2017)  

 

 

Grafen viser, at taksterne for døgntilbud er uændret over perioden 2014-

2017 målt i faste priser og at den objektive finansiering ligeledes målt i faste 

priser er faldet over samme periode. 

 

./. Som bilag er vedlagt en oversigt over takster i faste priser uden indregning 

af over/underskud. Der er sket en del forskydning mellem objektiv finansie-

ring og takstfinansiering. Taksterne er fra 2014 til 2017 faldet med 7 pct. Ob-

jektiv finansiering er fra 2014 til 2017 faldet med 9 pct.  

 

Socialtilsyn Øst udmeldte de foreløbige takster for 2017 primo september 

2016 og forventer, at kunne udmelde de endelige takster for 2017 medio no-

vember 2016.  

 

De foreløbige takster for 2017 er således: 

Takstkategori (i forhold til 

antal pladser)  

2017 

Foreløbig 

2016  

0 – 7 36.486 31.227 

8 – 24 43.784 37.221 

25 – 49 72.973 61.967 

>50 109.459 92.889 

Ny-godkendelser   

0 – 7 39.896 25.345 

8 – 24 47.875 30.209 

25 – 49 79.792 50.296 

>50 119.668 75.392 

Væsentlig ændring af eksi-

sterende godkendelse 
 

 

0 – 7 8.702 6.988 

8 – 24 10.442 8.331 

25 – 49 17.404 13.870 



KKR Sjælland  | 22-11-2016 

 SIDE  |  17 

>50 26.106 20.789 

Skærpet tilsyn   

0 – 7 9.122 7.807 

8 – 24 10.946 9.305 

25 – 49 18.243 15.492 

>50 27.365 23.222 

 

K17 har taget orienteringen til efterretning på møde den 4. november 2016. 

 

 

2.7. Orienteringssag: Budget for Børnehus Sjælland 2017  

SAG-2015-06082 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland får årligt forelagt budgettet for Børnehus Sjælland for de 

kommende år. Budgettet fastsættes af driftskommunen.  

 

Børnehus Sjælland har tidligere i forbindelse med rammeaftalen for 2017 

orienteret om, at der var stor usikkerhed om budget 2017 for Børnehus Sjæl-

land med udgangspunkt i tre forhold:  

– Stigning i antallet af børnehussager  

– Stigning i antallet af konsultative/rådgivende sager  

– Et fælles nationalt niveau for varetagelse af sagerne. Blandt andet med 

udgangspunkt i ny lovgivning.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

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.  

 

Antallet af afsluttede børnehussager var i 2014 på 104 og i 2015 på 140. I 

2016 blev der budgetteret med 190 sager, men i første halvår er der allere-

de opstartet 123 sager, så det forventede antal sager for hele 2016 vil være 

omkring 240.  

 

Også de rådgivende sager er løbende steget i antal. I 2014 var der 94. I 

2015 var antallet 141 og i 2016 forventes et antal på 300.  
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Budgetgrundlaget for 2017 er sat til 240 børnehussager og 321 rådgivnings-

sager. Der er tale om en stigning i antallet af børnehussager på godt 26 pct., 

mens der ikke tidligere har været budgetteret med rådgivningssagerne.  

 

De fem driftskommuner, som udover Næstved er København, Aarhus, 

Odense og Aalborg, har i 2016 arbejdet på en fælles tidsnorm for socialråd-

givere og psykologer for de forskellige sagstyper. Det sker for at opfylde 

kravene i lovgivningen om at sikre et ensartet og højt fagligt niveau i de fem 

børnehuse. Børnehussagerne er berammet til et samlet nettotimeforbrug på 

43 timer, mens rådgivningssagerne sættes til et gennemsnitligt forbrug på 

ca. 2½ time. Rådgivningssagerne udgør således kun knap 7 pct. af den 

samlede nettotidsberegning på trods af antallet.  

 

Der budgetteres med et nettotimetal på 1205,5 timer per årsværk.  

 

Budgettet er ca. 2,4 mio. kr. større, end det forventede budget for 2017, som 

blev udmeldt i 2015. De 1,6 mio. kr. af disse kan direkte tilskrives stigningen 

i sagsantallet samt en mindre prisfremskrivning. De sidste 800.000 kr. skyl-

des, at der med det nye fælles nettotimeforbrug per sag på 43 timer er tale 

om en udvidelse i forhold til det tidligere planlægningsgrundlag. En del af 

denne udvidelse skyldes ændrede lovgivningsforhold, som kommunerne er 

kompenseret for gennem DUT-midler. Beløbet svarer ca. til 260.000 kr. for 

de 17 kommuner i Region Sjælland til sammen. Den sidste del vil for Børne-

hus Sjælland være en serviceudvidelse, som skal afhjælpe det forhold, at 

Børnehus Sjælland har haft sagsbehandlingstider, som for flere børn, famili-

er og kommuner har været utilfredsstillende. Eksempelvis skal Børnehusets 

redegørelse i form af det afsluttende notat anvendes i kommunernes Børne-

faglige Undersøgelse. Der er i lovgivningen en frist på udarbejdelse af den 

Børnefaglige Undersøgelse på 4 måneder. Det er derfor afgørende, at Bør-

nehus Sjælland bliver i stand til at levere deres notat i rimelig tid indenfor 

denne frist.  

 

I 2016 er aldersgrænsen for brug af videoafhøring over for børn sat op, så 

også 13 og 14-årige videoafhøres i alvorligere sager. Det kræver, at Børne-

hus Sjælland udvider sine faciliteter. Svarende til ca. 150 m2. Først og 

fremmest med videoafhøringslokale, monitorrum og ventefaciliteter. KL har 

forhandlet midler til denne udvidelse, så der i Finanslovsforslaget på 

Justitsministeriets område er afsat 3,2 mio. kr. til en sådan udvidelse for 

Børnehus Sjælland til Næstved Kommune. 
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Budget  

Løn    6.370.541  

Øvrige personaleudgifter     321.054  

Materiale og aktivitetsudgifter       91.834  

IT, inventar og materiel     386.306  

Bygningsdrift og husleje     890.714  

8.060.448  

Administrationsbidrag     322.418  

Modregning af overskud 2015    -272.000  

I alt    8.110.866  

Til objektiv finansiering (60 pct.)  4.866.520  

Til takstfinansiering (40 pct.)  3.244.346  

Takst per Børnehussag       13.518 

 

./.. K17 og styregruppen for rammeaftalen har taget orienteringen om budget 

2017 til efterretning hhv. den 4. november 206 og den 7. oktober 2016 . Af 

vedlagte bilag uddybes ovenstående budgetoplysninger.  

 

 

2.8. Orienteringssag: Greater Copenhagen 

SAG-2015-06082 hfh 

 

Baggrund 

Status på arbejdet i Greater Copenhagen. Der gives en orientering om tra-

fikcharter, samordning af erhvervsfremmeaktører på sundhedsområdet, 

handlingsplan 2017, international markedsføring og politisk topmøde 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Trafikcharter 

./. Greater Copenhagen har udarbejdet et charter, der tegner en fælles vision 

for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bi-

drage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd. 

Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge si-

der af Øresund. Trafikcharteret blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. 

oktober 2016. 

 

Samordning af erhvervsfremmeaktører på sundhedsområdet 

Som led i arbejdet med at reducere antallet af erhvervsfremmeaktører har 

Greater Copenhagen tidligere kigget på det grønne område, og er nu kom-

met til sundheds-/Life Science-området. 
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Arbejdsgruppen under Greater Copenhagen har gennemført en kortlægning 

af relevante aktører på Life Science-området. Arbejdsgruppen har udpeget 

og været i kontakt med følgende organisationer: 

– Accelerace/Accelerace BIO 

– Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) 

– Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) 

– Copenhagen Health Innovation (CHI) 

– Medicon Valley Alliance 

– Zealand Welfare Cluster. 

 

Udover spørgeskemaundersøgelse og interview er der i uge 34 gennemført 

en workshop med aktørerne. Resultaterne af arbejdet viser et begrænset 

samordningspotentiale på området. Arbejdsgruppen har udarbejdet et kort 

katalog med anbefalinger til samordningstiltag, som behandles i Greater 

Copenhagens bestyrelse den 9. december. 

 

Handlingsplan 2017 

Greater Copenhagens bestyrelse skal ifølge dens vedtægter årligt vedtage 

en handlingsplan for det kommende års arbejde. Det er vurderingen, at der 

på nuværende tidspunkt ikke er behov for at sætte ny strategisk retning og 

igangsætte mange nye indsatser, men i højere grad at forankre og levere 

resultater inden for de eksisterende indsatser (Se handlingsplanen i sin hel-

hed på Greatercph.dk): 

– Fælles markedsføring af Greater Copenhagen 

– En stærk international infrastruktur 

– Tiltrækning af investorer, turister, virksomheder og talenter 

– En integreret og bæredygtig vækstregion 

– Fælles strategiske erhvervsindsatser. 

 

Derfor vil handlingsplanen for 2017 være en opdateret version af 2016-

udgaven med nye ambitiøse mål for de eksisterende indsatser. Handlings-

planen suppleres med en ny indsats omkring digital infrastruktur.  Handlings-

plan 2017 forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet den 

9. december 2016. 

 

International markedsføring 

Arbejdet med at opbygge den digitale platform er i gang. CopCap finansierer 

de første to kampagner om hhv. ’Gaming’ og ’Fintech’. Kampagnerne vil ha-

ve fokus på talenttiltrækning, da der her, fremadrettet vurderes at være 

bedst mulighed for at finde privat medfinansiering. En pilotkampagne på 

gaming-området er gennemført tilfredsstillende. Resultatet blev jobinter-

views med 24 udenlandske talenter. Flere parter i Hovedstaden og Sjælland 

har givet tilsagn om midler til en frivillig pulje til international markedsføring. 

http://www.greatercph.dk/komiteen/handlingsplan
http://www.greatercph.dk/komiteen/handlingsplan
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Det undersøges, om puljen kan omfatte nogle af de skånske parter. Puljen 

etableres ultimo 2016.  

 

Politisk topmøde 2016 

Den 7. november 2016 var der politisk topmøde for medlemsorganionisatio-

nerne i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Topmødet havde til 

formål at give det politiske niveau mulighed for at komme med input til Grea-

ter Copenhagen samt pege på, hvad har vi nået i 2016, og hvordan vi kom-

mer videre. Der var oplæg fra kommuner, Amsterdam Marketing om hvordan 

de markedsføre Amsterdam og fra IKEA og Novo Nordisk om hvorfor deres 

virksomheder har placeret sig i regionen, forbliver her og hvad, de kan bruge 

Greater Copenhagen til. 

 

 

2.9. Orienteringssag: Vækstpartnerskabsaftale 2017 

SAG-2015-06082 hfh 

 

Baggrund 

Der indgås hvert år en partnerskabsaftale mellem Vækstforum Sjælland og 

regeringen - tilsvarende i de fire andre regioner. Partnerskabsaftalen udar-

bejdes af Vækstforums sekretariat og godkendes i Vækstforum. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om den videre proces til  

efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Der forventes indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum 

og Erhvervs- og Vækstministeriet. Der forventes indkaldt til et politisk møde 

mellem vækstforum og erhvervs- og vækstministeren i januar måned. 

Vækstforum har udpeget regionsrådsformand Jens Stenbæk, Jane Strange 

(Dansk Erhverv), Kathrine Monsrud Ekelund (FTF og Akademikerne) og 

Borgmester Niels Hörup som deltagere i forhandlingsdelegationen til mødet 

med erhvervs- og vækstministeren. Videns- og uddannelsesinstitutionerne 

vender tilbage med en kandidat. 

 

Den 5. september 2016 vedtog Vækstforum følgende temaer til den kom-

mende vækstpartnerskabsaftale: 

– Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæfti-

gelse og uddannelse 

– Skabe en sammenhængende metropolregion 

– Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland.  
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./… Der foreligger endnu ikke et udkast til aftalen, men de tre vedlagte faktaark 

foreslås at udgøre baggrunden for de videre forhandlinger. To af temaerne - 

kvalificeret arbejdskraft og metropolregion - foreslås at indgå i både Hoved-

stadens og Sjællands vækstpartnerskabsaftaler. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Indstilling af medlem til det regionale vækstforum 

SAG-2015-06082 adr 

 

Baggrund 

Mette Touborg er trådt tilbage som borgmester og medlem af kommunalbe-

styrelsen i Lejre Kommune. Mette Touborg var udpeget til Vækstforum Sjæl-

land og til Grøn Komite – indstillet af KKR Sjælland. Ifølge Region Sjælland 

skal der ikke længere udpeges til Grøn Komite.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller et nyt medlem af det regionale 

vækstforum.  

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har seks pladser i det regionale vækstforum. Medlemmerne 

udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra KKR Sjælland.  

 

De øvrige fem kommunale medlemmer af Vækstforum er: 

Borgmester Holger Schou Rasmussen (A), Lolland Kommune 

Borgmester Joy Mogensen (A), Roskilde Kommune 

Borgmester John Brædder (L), Guldborgsund Kommune 

Byrådsmedlem Githa Nelander (O), Næstved Kommune 

Borgmester Søren Kjærsgaard (V), Holbæk Kommune. 

 

Formand for KKR Sjælland borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune er 

udpeget som observatør i Vækstforum af regionsrådet.  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2015-06082 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 

 

Nyt medlem i KKR Sjælland 

Borgmester Carsten Rasmussen (A), Lejre Kommune er indtrådt som med-

lem af KKR Sjælland, idet Mette Touborg er trådt tilbage som borgmester og 

dermed også som medlem af KKR Sjælland.  

 

Orientering om proces for flere elever på social- og sundhedsuddannelserne 

i 2017.  

KKR Sjælland besluttede den 13. september 2016 dimensionering af social- 

og sundhedsuddannelserne med afsæt i den nationale aftale. I aftalen ind-

går en mulighed for ekstra 300 elever på henholdsvis hjælper- og assistent-

uddannelse på landsplan. For kommunerne i region Sjælland er tallet for 

begge uddannelser 46. Ankerkommunen (Ringsted kommune) har på bag-

grund af KKR Sjællands beslutning spurgt kommunerne om, hvor mange 

ekstra elever, man ønsker. Kommunerne ønsker 35 ekstra elever på hjæl-

peruddannelsen og 13 på assistentuddannelsen. Antallet af elever på social- 

og sundhedsassistentuddannelsen er for kommunerne i region Sjælland 

øget fra 284 i 2016 til 516 i 2017. Hertil kommer Regions Sjællands andel, 

der er 209 elever.  

 

Status for jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland  

Samarbejdet på tværs af de 17 jobcentre i Jobcentrenes rekrutteringsservice 

Sjælland (JRS) blev igangsat februar 2016. Status efterår 2016 (3 uger i 

september) viser en høj samarbejdsgrad mellem de 17 jobcentre. I 222 af 

486 jobordrer på ordinære job har man henvendt sig til andre kommuners 

jobcentre for kandidater – svarende til 46 pct. Virksomhederne har fortsat 

kontakt til et og samme jobcenter. Samarbejdet fungerer ved, at det enkelte 

jobcenter henvender sig til nærtliggende jobcentre og også Hovedstadens 
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og Nordsjællands rekrutteringsservice, når man har en jobordre, man ikke 

har kvalificerede kandidater (ledige) til. 

 

Møde med erhvervsorganisationer den 28. oktober 2016 

Formandskabet har holdt møde med repræsentanter fra Dansk Erhverv, 

Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværksrådet og Horesta.  

 

På mødet drøftede man virksomhedernes behov i forhold til rekruttering og 

kvalificeret arbejdskraft, samt indsatsen i forhold til IGU. Erhvervene gav ud-

tryk for forventning om, at kommunerne sammen med skolerne står 

for/bidrager med hjælp til papirarbejdet med IGU (Integrationsgrunduddan-

nelsen). Det er erhvervsorganisationerne, der udarbejder dagsordenen til 

næste møde.  

 

Kickoff for ny proces om rammeaftalen 

Der har været ønske om en tidligere politisk indflydelse på rammeaftalen på 

det specialiserede socialområde. Derfor holdes kickoff for medlemmer i de 

relevante udvalg i kommuner og region Sjælland den 25. november 2016.  

 

Arbejdet med den flerårige strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen 

på det specialiserede socialområde  

Som besluttet af KKR Sjælland i forbindelse med beslutning af flerårig stra-

tegi for styring af takst- og udgiftsudviklingen bliver kommunerne i 2017 bedt 

om en kort redegørelse for deres styringstiltag på området. Der er taget af-

sæt i at dette sker ubureaukratisk, og at kommunernes tilbagemeldinger kan 

bruges til videndeling på tværs og dokumentere arbejdet med styring af om-

rådet. Oplysningerne indhentes samtidig med øvrige oplysninger til brug for 

arbejdet med rammeaftalen. KKR Sjælland vil få forelagt en opsamling på 

kommunernes tilbagemeldinger på møde den 25. april 2017.  

 

Møde i digitalt aktionsforum 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde  

SAG-2015-06082 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 6. 

februar 2017 kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemø-

derne kan placeres fra 8.00-9.30 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 6. februar 2017 forventes følgende sager:  

– Revitalisering af Kompetenceparat 2020/ en fokuseret uddannelsesind-

sats 2025  

– Status arbejdet på beskæftigelsesområdet 

– Godkendelse af væksthusaftale 

– Uddannelse af specialtandlæger. 

 

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

ningsområde (25. april. 2017)  
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 


