
 

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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2016 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 13-09-2016 09:30 

Sted: Sørup Herregård 

 Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 13.00.  

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-2015-06081 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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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde den 13. juni 2016 blev udsendt den 16. juni 2016. 

 

Indstilling 

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

den 13. juni 2016. 

 

Sagsfremstilling 

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

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

Sjalland-den-13-juni-2016-id206564/?n=0&section=29800  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-13-juni-2016-id206564/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-13-juni-2016-id206564/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: KL’s ønsker til temaer i forhandlingerne 
med de praktiserende læger 

SAG-2016-06081 hfh 

 

Baggrund 

Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for al-

men praksis starter op i november 2016. 

 

De fem KKR og kommunerne inviteres af KL’s sekretariat på denne bag-

grund til at deltage i drøftelser om relevante temaer for forhandlingerne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter og giver evt. bemærkninger til det 

vedlagte oplæg til forhandlingstemaer. 

 

Sagsfremstilling 

Overenskomst for almen praksis skal fornyes og forhandlingerne forventes 

påbegyndt i november 2016, og inden da skal der være en proces med af-

klaring og indhentning af mandat i RLTN-regi.  

 

./. KL’s sekretariat har udarbejdet vedlagte forslag til overordnede forhand-

lingstemaer: 

– Fortsat decentral udvikling af almen praksis 

– Øget brug af telemedicinske løsninger 

– Fortsat styring af økonomien (økonomiprotokollat) 

– Fokus på at lægernes efteruddannelse også retter sig mod de kommunale 

sundhedsopgaver 

– Nye organisationsformer, sundhedshuse - der sikrer sammenhængende 

sundhedsløsninger. 

 

KL’s ønsker formuleres som åbne og retningsangivende ønsker til forhand-

lingerne 

Tidsplanen for forhandlingerne indeholder den udfordring, at KL skal formu-

lere ønsker til forhandlingerne, før KL kender resultaterne af udvalgsarbejdet 

om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og før KL kender re-

sultatet af de lokale forhandlinger omkring decentralisering af opgaver om-

kring almen praksis, der var en udløber af ændringen af sundhedsloven fra 

2013 og forhandlingsaftalen med PLO fra 2014. 
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Udvalgsarbejdet om det nære sammenhængende sundhedsvæsen skal af-

sluttes inden udgangen af 2016, og der kan komme anbefalinger om samar-

bejdsstrukturer og snitflader mellem almen praksis, sygehuse og kommuner.  

 

I forhold til de decentrale forhandlingerne forsøger de lokale parter (kommu-

ner, regioner og læger) på nuværende tidspunkt at indgå decentrale aftaler 

om bl.a. sygebesøg. Det er fortsat usikkert, hvorvidt dette lykkes. Forhand-

lingerne skal være afsluttet inden udgangen af tredje kvartal.  

 

På den baggrund har overvejelsen fra sekretariatet været, at KL’s ønsker 

bør formuleres som åbne og retningsangivende ønsker med henblik på at 

have rum til at kunne konkretisere ønskerne, når konklusionerne på hen-

holdsvis udvalgsarbejde og de lokale forhandlinger er kendte. 

 

Kommunalt Sundhedsforum Sjælland drøfter oplægget den 7. september 

2016 med henblik på indspil til KKR drøftelsen.  

 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter og giver evt. bemærkninger til det 

vedlagte oplæg til forhandlingstemaer til brug for drøftelsen i KKR Sjælland.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede forhandlingstemaerne, som der var opbakning til. 

KKR Sjælland opfordrer til, at temaerne suppleres med: 

1. Forpligtigende samarbejde for de praktiserende læger med kommuner-

ne bør opprioriteres 

2. Forpligtigelse for lægerne i forhold til at deltage i nationale tiltag som 

eksempelvis indsatser på rygeområdet 

3. Differentieret aflønning af læger i forhold til befolkningssammensætning 

og kommuner, der har svært ved at tiltrække læger. 

 

Og hvis det ikke bliver en del af de decentrale aftaler: 

4. Betjening af akutfunktioner. 

5. Sygebesøg ud over 15 km. 

 

  

2.2. Temadrøftelse: KKR debat om kommunernes turismeind-
sats 

SAG-2015-06081 hee/hfh 

 

Baggrund 

KL præsenterede i januar 2016 KL’s anbefalinger til regeringen og den nati-

onale turismestrategi. Anbefalingerne er målrettet det statslige niveau (den 

nationale turismestrategi). KL’s bestyrelse besluttede samtidig, at KL efter-

følgende skal udarbejde anbefalinger og redskaber til kommunerne, som 
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kan understøtte dem i arbejdet med at skabe vækst på turismeområdet in-

den for den overordnede ramme, som den nye organisering i dansk turisme 

giver.  

 

For at kvalificere det videre arbejde lægges der i vedlagte debatoplæg op til, 

at kommunernes turismeindsats drøftes i de fem KKR. Det sker for at få 

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

peget som udgangspunkt for KL’s kommende forslag og anbefalinger til 

kommunerne. Temaerne har udspring i input fra bl.a. KL’s Turismepolitiske 

netværk og KL’s turismeinteressentanalyse, og de har endvidere været drøf-

tet i henholdsvis KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og KL’s Teknik- 

og Miljøudvalg på møderne den 10. august 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter: 

– Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turismeanbefalinger? 

– Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammen-

hæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regio-

nalt og nationalt niveau?  

– Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer? 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund – national turismestrategi 

Turisme har stor økonomisk betydning for kommunerne, særligt i områder, 

hvor det kan være svært at tiltrække investeringer og sikre lokale arbejds-

pladser. Turisme er således et erhverv, der har en væsentlig betydning for 

den lokale økonomi, vækst og (erhvervs)udvikling.  

 

Regeringens nationale turismestrategi, som forventes offentliggjort sidst i 

september 2016, har fokus på at skabe sammenhæng i turismeindsatserne i 

Danmark og samtidig styrke rammevilkårene for virksomhederne bl.a. i form 

af afgiftslettelser. Et gennemgående tema i den nationale strategi er, at tu-

rismeindsatser fremover bør løftes i større enheder med mere kritisk masse.  

 

Det må forventes, at strategien i et vist omfang vil være styrende for den of-

fentlige turismefremme i fremtiden. Den nationale strategi med mange nye 

initiativer, og ingen nye penge til kommunerne, vil derfor forventeligt medvir-

ke til at øge presset på kommunernes prioriteringer i turismeindsatsen. Det 

er en udfordring, når turisterne samtidig efterspørger flere og nye turisme-

produkter samt bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris. 

 

KL’s interessentanalyse - udfordringer og vækstpotentiale 

Det danske turismeprodukt er for store deles vedkommende en opgave, der 

varetages af kommunerne. Det er i de lokale miljøer, på strande og i byer, 
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turisterne først og fremmest tilbringer deres ferie. Strandrensning, byudvik-

ling og renhold. Dertil kommer kommunale tilskud til fx museer m.fl.  

 

I KL’s interessentanalyse om turisme fra foråret 2016 har sekretariatet  stillet 

i alt 63 centrale samarbejdspartnere, herunder erhvervsorganisationer, tu-

rismeorganisationer, turismevirksomheder og turismeforskere, en række 

centrale spørgsmål om kommunernes turismeindsats. 

 

Det er især investeringer i og renhold af de fysiske miljøer som strande og 

bymiljøer, som interessenterne mener, at kommunerne skal prioritere og, 

som de oplever, at kommuner prioriterer utilstrækkeligt i dag.  

 

Figur 1. Hvilke af områderne nedenfor er det vigtigst, at kommunerne priori-

terer? 

   

 

 

62 pct. af interessenterne peger endvidere på, at kommunerne bør arbejde i 

større enheder og dermed skabe en mere varieret tilbud af seværdigheder 

m.v. på tværs af kommunegrænser. I interessentanalysen nævnes der fx 

over 50 forskellige tværkommunale samarbejder, men særligt udenlandske 

turister efterspørger flere samlede tilbud på tværs af Danmark, der kan fin-

des digitalt. Det stemmer godt overens med, at hovedparten af interessen-

terne mener, at der er et uudnyttet vækstpotentiale og kommunerne bør ud-

nytte mulighederne for digital turistinformation bedre, end de gør i dag. 

 

Temaer til debat 

./. I debatoplægget fra KL er beskrevet udfordringer og eksempler på indsatser 

inden for seks temaområder. Temaer, problemstillinger og udfordringer i de-

batoplægget har udspring i data fra KL’s interessentanalyse samt en turis-

mepolitisk workshop med centrale interessenter i foråret 2016 på Djursland.  
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Der er valgt seks overordnede temaer, og inden for hvert tema er der peget 

på følgende spørgsmål som udgangspunkt for drøftelserne i KKR: 

 

1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv 

Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets kon-

kurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft? 

2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser 

Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser 

og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører? 

3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde 

om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for 

bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?   

4. Markedsføring og digitalisering 

Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og an-

vendte midler til markedsføring? 

5. Kulturen som en vækstdriver 

Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge 

kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kulturom-

rådet i forhold til turisme? 

6. Fokus på erhvervs- og mødeturisme 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen i 

området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lokale 

prioritering og investering? 

 

Næste skridt 

På baggrund af input fra drøftelserne i de fem KKR vil KL udvikle forslag til 

nye redskaber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommuner-

ne i forhold til de enkelte temaområder. Udover KKR’s bidrag vil såvel KL’s 

turismepolitiske netværk som andre kommunale eksperter og parter på de 

forskellige områder løbende blive inddraget i udviklingen af anbefalingerne.  

 

Udviklingen af nye redskaber og anbefalinger er en del af KL’s arbejde med 

Danmark i Forandring på turismeområdet. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede og kunne støtte KL’s temaer til turismeanbefalinger. 

Der blev peget på, at den største udfordring er, at turisterne oplever, at der 

ikke er sammenhæng mellem kvalitet og pris. Der er behov for at finde nye 

finansieringskilder til at løfte kvaliteten, eksempelvis ved en turismeskat. Det 

blev påpeget, at det har en positiv effekt at gå sammen i tværkommunale 

samarbejder og arbejde på nye måder med turismeområdet. 
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2.3. Beslutningssag: Fokusering af den lokale erhvervsservice 

SAG-2015-06081 hfh 

 

Baggrund 

Anbefalingerne om fokusering af den lokale erhvervsservice var på som te-

madrøftelser i både KKR Hovedstaden og KKR Sjælland på junimøderne.  

KKR Sjælland drøftede anbefalingerne. Det blev understreget, at den lokale 

erhvervsservice er godt forankret i sjællandsregionens kommuner. Det blev 

tilkendegivet, at det er vigtigt, at Greater Copenhagen fokusere på de ste-

der, hvor det er nødvendigt og giver merværdi at arbejde på tværs, i forhold 

til at skabe vækst. Det blev i den forbindelse pointeret, at de sjællandske 

kommuner skal kunne se sig selv i den strategiske dagsorden. Endelig blev 

det besluttet, at sagen skulle tages op igen til beslutning på KKR mødet den 

13. september. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

– Godkender de reviderede anbefalinger til fokusering af den lokale er-

hvervsservice. 

 

Sagsfremstilling 

Den lokale erhvervsservice er godt forankret i kommunerne. Erhvervsfrem-

me er en kommunal kerneopgave, hvor den enkelte kommunalbestyrelse til-

rettelægger omfanget. Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for 

mange virksomheder den primære indgang til det samlede erhvervsfremme-

system med alle dets aktører og tilbud. Kommunerne har nærheden, det lo-

kale kendskab og den direkte kontakt til virksomhederne samt tæt samar-

bejde med resten af erhvervsfremmesystemet. Det princip skal fastholdes i 

Greater Copenhagen i overensstemmelse med KL’s anbefalinger i udspillet 

”En effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats” . 

 

Potentialet ved at samarbejde på tværs kan med fordel udbygges og udnyt-

tes endnu bedre. En kortlægning af erhvervsfremmesystemet på hele Sjæl-

land gennemført af IRIS Group november 2014 pegede på nogle af udfor-

dringerne i det nuværende system (se rapporten Kortlægning af erhvervs-

fremmesystemet i Copenhagen her). Det skal være lettere for iværksættere 

at starte virksomhed og for virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere 

og skabe beskæftigelse. Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der 

kan hjælpe med hvad i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere 

grad være tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenha-

gen. 

 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og KKR Sjælland satte derfor en fokuse-

ring af den lokale erhvervsservice på dagsordenen, og en tværkommunal 

http://www.greatercph.dk/vaerktoejskasse/analyser
http://www.greatercph.dk/vaerktoejskasse/analyser
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arbejdsgruppe har leveret en række anbefalinger til fokusering af den lokale 

erhvervsservice. 

  

Anbefalingerne var på som temadrøftelser i både KKR Hovedstaden og KKR 

Sjælland på junimøderne, hvor der blev rejst en række opmærksomheds-

punkter. De vigtigste bemærkninger på KKR møderne var:  

– Det blev påpeget, at oplægget var for detailorienteret  

– Det blev pointeret, at GC skal være fokuseret og ikke brede sig til alle 

emner 

– Der skal være fokus på resultater 

– Kommunerne er meget forskellige, og det skal anbefalingerne kunne tage 

højde for. Herunder er det særligt vigtigt, at anbefalingerne giver mulighed 

for fleksibilitet og tilpasning i den enkelte kommune  

– Greater Copenhagen er den platform for samarbejder, der skal satses på. 

Der skal ske forenkling med arbejdet. Skabes der nye aktører, skal andre 

væk  

– En sammenlægning af væksthusene på Sjælland og i Hovedstaden bør 

undersøges yderligere. I det videre arbejde vil det være en fordel at ind-

drage virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne 

– Der er opbakning til at arbejde videre med en cost-benefit analyse, der vil 

kunne give et mere reelt grundlag at vurdere den enkelte kommunes ind-

sats på samt skabe overblik over kommunale udgifter forbundet med an-

befalingerne. 

 

./. I det vedlagte reviderede udkast er nogle anbefalinger udgået, mens andre 

er udfoldet, ligesom indledningen er skrevet igennem. Derudover er struktu-

ren på anbefalingerne forenklet en smule. Anbefalingerne vedr. kodeks for 

servicekultur, tilfredshedsindeks, bedre koordinering, markedsføring af fæl-

les ydelser er taget helt ud. 

 

Anbefalingerne er opdelt i en basisdel og en tilvalgsdel. Basisdelen er finan-

sieret inden for de midler, der allerede er afsat til de enkelte områder. Til-

valgsdelen vil skulle finansieres ved omprioriteringer i den enkelte kommu-

ne. Til brug for vurderingen af tilvalgsdelen vil der for de enkelte anbefalin-

ger blive lavet en cost-benefitanalyse. 

 

De reviderede anbefalinger blev drøftet på et møde for Hovedstadens og 

Sjællands borgmestre forud for KL’s borgmestermøde den 1. september , og 

her blev endvidere opfordret til, at den tværkommunale arbejdsgruppe skal 

arbejde videre med et oplæg for, hvordan bl.a. de tre vækstforas midler kan 

medvirke til at understøtte fokuseringen af den kommunale erhvervsservice .  
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet det blev præciseret, at hele basis-

delen er finansieret inden for de midler, der allerede er afsat til de enkelte 

områder. Der blev lagt vægt på, at der forinden beslutning om tilvalgsydelser 

skal foretages, foreligger de udgifter, der er forbundet med den enkelte til-

valgsydelse. Der skal gøres status i forhold til fremdriften i første halvdel af 

2017. 

 

  

2.4. Beslutningssag: Fælles trafikcharter for Greater Copenha-
gen 

SAG-2015-06081 hfh 

 

Baggrund 

Greater Copenhagen omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på 79 kommuner 

og tre regioner. Metropolen er et vigtigt vækstlokomotiv, og visionen er, at 

Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for inve-

steringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 

Konkurrencen er hård, og en af forudsætningerne for at kunne klare sig i 

den internationale konkurrence er en effektiv og moderne infrastruktur. Både 

internt i Greater Copenhagen og i form af gode forbindelser til resten af 

Danmark og til udlandet. Også her i hovedstadsregionen er trængslen en 

stor udfordring, og der skal arbejdes på at sikre en effektiv infrastruktur – i 

form af investeringer i både vej og bane. 

 

Der er derfor behov for et fælles grundlag for at tiltrække infrastrukturinve-

steringer til den samlede metropolregion i tillæg til vores fælles grundlag i 

sjællandsregionen Sjælland baner vejen frem. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland giver KKR formandskabet mandat til at god-

kende det fælles trafikcharter for Greater Copenhagen. 

 

Sagsfremstilling 

I regi af Greater Copenhagen arbejdes der for at styrke metropolregionens 

position som en attraktiv vækstmotor, hvor der skabes økonomisk vækst og 

arbejdspladser. Et af de fem hovedformål for Greater Copenhagen er at ar-

bejde for en stærk international infrastruktur.  

 

Greater Copenhagen er forbindelsen mellem Skandinavien og resten af Eu-

ropa. En stærk og veludbygget infrastruktur er afgørende for at skabe og til-

trække vækst, og der er derfor i regi af Greater Copenhagen udarbejdet et 

udkast til et fælles trafikcharter for hele den samlede metropolregion, dvs. 

både Hovedstaden, Sjælland og Skåne. I det samlede Greater Copenhagen 
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trafikcharter foreslås en række indsatser, som stiller krav om lokale, regio-

nale og nationale prioriteringer og investeringer i både Danmark og Sverige.  

 

Det fælles trafikcharter skal ses som det fælles grundlag, der tages ud-

gangspunkt i, når hele metropolregionen har behov for at stå sammen og in-

kluderer følgende indsatser, der er af afgørende betydning for Greater Co-

penhagens position som Nordeuropas trafikale knudepunkt:  

– Copenhagen Airport  

– Femernbælt forbindelsen 

– Forbindelser over Øresund og  

– Baner med høj hastighed mellem Skandinavien og Centraleuropa 

– Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 

– Grøn mobilitet og fossilfri transport. 

 

Hertil kommer behovet for at styrke den interne mobilitet. Det fremgår af 

charteret, at tilgængeligheden internt i Greater Copenhagen er en væsentlig 

konkurrenceparameter. Metropolen består af et netværk af byer med Malmø 

og København som de største. I dag er der stor interaktion på tværs af me-

tropolen og dens forskellige byer og områder. Udvikling og vækst er af-

hængigt af et stærkere samspil i dette netværk, og forudsætter et velfunge-

rende og robust infrastruktursystem for person- og varetrafik i Greater Co-

penhagen. 

 

Flere steder i Greater Copenhagen er det nødvendigt med en udbygning af 

motorvejsnettet for at mindske trængsel eller øge tilgængeligheden: 

– Motorvejsforbindelserne Malmø-Helsingborg og Malmø-Lund 

– Motorvejsforbindelserne København-Frederikssund og København-

Hillerød 

– Motorvejsforbindelserne København-Kalundborg  

– Og den Sjællandske Tværforbindelse mellem Sydmotorvejen, Næstved, 

Slagelse og Kalundborg. 

 

Der påpeges også, at der samtidigt er kapacitetsproblemer i jernbanesyste-

met i forhold til øgede behov for person- og godstransport. 

 

./. Der vedlægges udkast til fælles trafikcharter for hele Greater Copenhagen, 

som skal godkendes på mødet i Greater Copenhagen & Skåne Committte 

den 12. oktober 2016. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger: 

 

– Kattegatforbindelsen ønskes flyttet op under tilgængelighed til lufthavnen. 

Således at anden dot under mål ændres til ”Tilgængeligheden til lufthav-
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nen skal øges og i særlig grad med den kollektive trafik fra hele Greater 

Copenhagen, Jylland og Fyn, Sverige og Nordtyskland, via, Storebælts-

broen, Øresundsbroen, Femern forbindelsen og den kommende Kattegat-

forbindelse” 

– Herudover blev det for at betone de øvrige færgeforbindelser over Øster-

søen til Greater Copenhagen foreslået, at Skåne fjernes i sætningen 

”Færgerne fra Skåne over Østersøen vil fortsat spille en betydelig rolle i 

fremtidens både person- og godstransport”. 

 

  

2.5. Beslutningssag: Servicetjek af fælles sekretariater/sam-
arbejder under KKR Sjælland 

SAG-2015-06081 hfh/adr 

 

Baggrund 

På KKR mødet den 13. juni 2016 blev det besluttet, at iværksætte et ser-

vicetjek af fælles sekretariater/samarbejder, særligt med henblik på at vur-

dere fordele og ulemper ved at samlokalisere sekretariaterne/samarbejd-

erne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager servicetjekket til efterretning, og at be-

skæftigelsessekretariatet og den 2-årige projektansættelse i forhold til Grea-

ter Copenhagen samles med KKR sekretariat hos KKR formanden. 

 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i hvordan opgaverne inden for de forskellige tværgående 

arbejdsområder bedst og mest effektiv understøttes af sekretariaterne, er 

der lavet et servicetjek af fælles sekretariater/samarbejder, særligt med 

henblik på at vurdere fordele og ulemper ved at samlokalisere sekretariater-

ne/samarbejderne. 

 

Det regionale administrative samarbejde er typisk opbygget omkring net-

værksstrukturer. Det betyder, at det regionale samarbejde rummer nogle 

særlige udfordringer i forhold til at sikre ansvarsplacering og en entydig le-

delsesmæssig forankring. Den regionale administrative organisering skal 

derfor tilrettelægges, så der så vidt muligt tages hensyn til disse udfordrin-

ger samtidig med, at organiseringen bliver robust, rummer en tilstrækkelig 

stor faglighed og kan sikre en bred kommunal inddragelse. Organiseringen 

skal sikre en bred forankring i kommunerne og samtidig sikre en bred indfly-

delse på løsningen af de fælles opgaver/problemstillinger. 

 

På enkelte områder der har særlig økonomisk, strategisk og/eller politisk be-

tydning, har KKR Sjælland besluttet at oprette fællesfinansierede sekretaria-
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ter. Det gælder for sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, be-

skæftigelsesområdet og senest Greater Copenhagen.  

 

Herudover er der enkelte samarbejder, hvor hovedparten af kommunerne er 

med, og hvor de enkelte kommuner beslutter deltagelse løbende fx Energi-

klyngecenter Sjælland/Gate 21, VIS, og deltagelse i FUS (sker typisk ved 

kommunale medarbejder, formandskabet går på skift), Bruxelleskontoret 

(hvor regionen finansierer halvdelen).  

 

Det samlede omfang af fællesfinansierede sekretariater er pt. hvad der sva-

rer til i alt 6 årsværk. (7 årsværk fra 1. januar 2017).  Dvs. en understøttelse 

af det tværkommunale samarbejde via en fællesfinansieret sekretariatsfunk-

tion er undtagelsen, og hovedparten af det tværkommunale samarbejde lø-

ses af kommunale fagpersoner, der fx indgår i styregrupper, arbejdsgrupper 

og netværk eller lignede.  

 

Der er etableret fællesfinansierede sekretariatsfunktioner på 3 områder:  

– Sundhedsområdet 

– Det specialiserede socialområde 

– Beskæftigelsesområdet 

– Og der er en sekretariatsfunktion på vej i forhold til Greater Copenhagen i 

form af en 2-årig projektansættelse (besluttet i KKR Sjælland juni 2016), 

finansieret inden for den nuværende ramme.  

 

De 6 nuværende sekretariatsmedarbejdere er placeret i henholdsvis Greve, 

Næstved, og Odsherred – og dermed i samme kommune som den direktør, 

der er administrativ tovholder for det tværkommunale samarbejde på områ-

det, (enten en fagdirektør eller en kommunaldirektør). 

 

I andre KKR’er har man historisk valgt andre modeller. I Nordjylland har man 

valgt at placere alle fællesfinansierede sekretariatsfunktioner i Aalborg. I 

Syddanmark har man samlet alle sekretariater hos KKR formandens kom-

mune. I Hovedstaden er en del af de fællesfinansierede årsværk placeret i 

KKR formandens kommune, de øvrige i sammen kommune som administra-

tiv tovholder. I KKR Midt er sekretariaterne placeret uafhængigt af hen-

holdsvis tovholders kommune og KKR formanden i henholdsvis Århus og 

Viborg. Som hovedregel gælder på tværs af de øvrige KKR, at hvis man har 

samlet sekretariatsfunktioner, er det enten i KKR formandens kommune eller 

den store kommune (Århus/Aalborg). 

 

./. På baggrund af servicetjekket (se nærmere i vedlagte notat), foreslår K17, 

at samle beskæftigelsessekretariatet og Greater Copenhagen sekretariatet 

med KKR sekretariat hos KKR formanden. Baggrunden herfor er, den politi-

ske intention om en øget samtænkning og sammenhæng på tværs af områ-
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derne beskæftigelse, uddannelse og erhverv. Det foreslås at fastholde den 

nuværende placering af sekretariaterne på sundheds- og socialområderne, 

med den tætte kobling til fagområderne og tæt på den ansvarlige tovholder-

For begge områder kan der peges på, at fokus i høj grad er på økonomi, sty-

ring og faglige udviklingsopgaver. Tværgående temaer vurderes mest hen-

sigtsmæssigt at kunne understøttes ved løbende kontakt mellem de 2 sekre-

tariater. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Beslutningssag: Ny to-årig dimensioneringsaftale for 
SOSU- og PAU-uddannelserne 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Der er indgået en to-årig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsud-

dannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Aftalen imødekom-

mer kommunernes ønske om at kunne uddanne flere social- og sundheds-

assistenter og færre social- og sundhedshjælpere samt et lavere niveau for 

tilgangen af pædagogiske assistenter. Den afspejler også omlægningen af 

de to sosu-uddannelser til to selvstændige uddannelser. Fremover er hjæl-

peruddannelsen ikke 1. trin i sosu-assistentuddannelse. Den samlede di-

mensionering afspejler således kommunernes behov for antallet af færdig-

uddannede.  

 

Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsud-

dannelser fordeles mellem de fem KKR-områder efter samme fordelingsnøg-

le, som blev anvendt i fordelingen for 2016. 

 

Sagen er på dagsorden i KKR Sjælland med henblik på en dimensionering 

dvs. fordeling af antallet af elever jf. de regionale måltal på de 17 kommu-

ner.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

– Fordeler det regionale måltal 2017 for social- og sundhedshjælpere og 

social- og sundhedsassistenter mellem kommunerne efter den samme 

fordelingsnøgle, som er anvendt til fordelingen af dimensioneringen mel-

lem de fem KKR-områder  

– Beslutter en proces for fordelingen af de ekstra assistent- og hjælperplad-

ser, som kan oprettes af de kommuner, der har behov herfor 
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– Fordeler det regionale måltal for pædagogiske assistentelever i 2017 mel-

lem kommunerne, som det fremgår af tabel 4.  

 

Sagsfremstilling 

Med den nye centrale dimensioneringsaftale er der skabt et solidt fundament 

for den videre udbygning af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.  

 

Dimensionering – social- og sundhedsassistenter 

Efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter forventes at stige de 

kommende år, hvilket dimensioneringsaftalen imødekommer. Aftalen sikrer 

ligeledes en fortsat tilgang af social- og sundhedshjælpere, der tilpasses det 

faldende behov i kommunerne. Med omlægningen af den trindelte social- og 

sundhedsuddannelse til to selvstændige uddannelser (social- og sundheds-

hjælper og social- og sundhedsassistent) fra januar 2017, er der nu skabt ro 

om rammerne for de nye uddannelser.  

 

./.. Aftalen sikrer, at der i de kommende to år kan uddannes op til 5.000 social - 

og sundhedsassistenter, hvoraf de 4.700 fordeles mellem kommuner og re-

gioner. Kommunernes andel er på 71 pct. svarende til 3.337, mens regio-

nernes andel udgør 29 pct. svarende til 1.363 praktikpladser. Hertil kommer 

en ekstra pulje på 300 pladser, som kan oprettes af de kommuner, der finder 

behov for det. De 300 pladser fordeles med en fast regional sygehusnøgle 

mellem de fem KKR områder. Sjællandsandelen er 46 pladser. Der tilrette-

lægges frem mod KKR mødet i november 2016 en lokal proces, hvor kom-

munerne kan byde ind i forhold til fordeling af den regionale andel af de eks-

tra 300 pladser.  

 

Dimensionering – SOSU-hjælpere 

For så vidt angår SOSU-hjælpere er dimensioneringen for 2017 fastsat til 

2.200 på landsplan, heraf 345 for KKR Sjælland. Derudover er aftalt en eks-

tra frivillig pulje på 300 hjælpere på landsplan, hvoraf KKR Sjællands andel 

er 46. Her tilrettelægges ligeledes en proces, hvor interesserede kommuner 

kan byde ind i forhold til fordeling af de 46 frivillige pladser.  

 

Fordelingen af SOSU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR områder 

fremgår af tabel 1. Til sammenligning er også medtaget tallene for dimensi-

oneringen for 2016. 
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Tabel 1. Fordelingen af SOSU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR 

områder: 

 

Kommunernes andel af dimensioneringen på de to social- og sundhedsud-

dannelser er fordelt mellem de fem KKR områder efter samme fordelings-

nøgle, som blev anvendt i 2015, hvor demografi vægter 50 pct. og den histo-

riske fordeling 50 pct. 

 

Pædagogisk assistentuddannelse PAU  

For den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) gælder det, at kommu-

nerne i de kommende to år er forpligtet til at oprette 700 uddannelsesplad-

ser. I aftalen tæller også de voksne elever med erhvervserfaring inden for 

børneområdet med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som følge 

af overenskomsten. I årene 2010-2015 var dimensioneringen ca. 1.500 

pladser eksklusiv ca. 500 aftaler med voksne pædagogmedhjælpere som 

følge af overenskomsten. Der er således tale om et betydeligt fald i optaget 

til PAU-uddannelsen, hvilket understøttes af en analyse om arbejdskraftbe-

hovet for PAU’er, som Rambøll netop har gennemført for KL, FOA og staten.  

 

Fordelingen af det landsdækkende måltal på 700 PAU-elever mellem de fem 

KKR områder sker efter antallet af 0-5 årige i 2016. KKR beslutter, hvordan 

det regionale måltal fordeles mellem kommunerne.  

 

Fordelingen af PAU-dimensioneringen i 2017 mellem de fem KKR områder 

fremgår af tabel 2. Til sammenligning er vist tallene for dimensioneringen i 

2015, som er det seneste år, hvor PAU-pladserne har været fordelt. 

 

Tabel 2. Fordeling af PAU-dimensionering for 2017: 
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./. Nedenfor fremgår fordelingen af de regionale måltal i KKR Sjælland efter 

samme nøgler som fordelingen mellem de fem KKR. I KKR Sjælland var for-

delingen af dimensioneringen i 2016 på SOSU-uddannelserne efter tilsva-

rende nøgle. Region Sjællands andel af regionernes måltal for SSA elever 

er 209 i 2017 mod tidligere 286 i 2016. 

 

For alle tre uddannelser gælder, at antallet af praktikpladser/uddannelses-

aftaler er inklusiv voksne med erhvervserfaring inden for området. Det for-

ventede antal uddannelsesaftaler med voksne (EUV1-3) skal således regnes 

med i det samlede antal praktikpladser, som kommunen opretter. Særligt for 

PAU-uddannelsen, hvor erfarne medhjælpere ansat på dagtilbudsområde ef-

ter FOA/KL overenskomsten har ret til opkvalificering, forventes dette at få 

betydning. Antallet af ordinære praktikpladser til unge skal således justeres 

ift. det forventede antal medhjælpere, der forventes at opkvalificere sig i 

2017. 

 

Tabel 3. KKR Sjælland SOSU dimensionering fordelt på kommuner 2017: 

 

Kommune SOSU-hjælper SOSU-assistenter  

Greve 15 25 

Køge 22 34 

Roskilde 32 48 

Solrød 7 11 

Odsherred 16 24 

Holbæk 27 42 

Faxe 16 25 

Kalundborg 21 31 

Ringsted 12 18 

Slagelse 32 48 

Stevns 10 16 

Sorø 12 17 

Lejre 10 17 

Lolland 25 35 

Næstved 34 47 

Guldborgsund 32 45 

Vordingborg 22 33 

 

Tabel 4. KKR Sjælland fordeling af PAU dimensionering på kommuner 2017: 

 

Kommune Antal PAU 

Faxe 4 

Greve 6 

Guldborgsund 6 
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Holbæk 8 

Kalundborg 5 

Køge 7 

Lejre 3 

Lolland 4 

Næstved 9 

Odsherred 3 

Ringsted 4 

Roskilde 10 

Slagelse 9 

Solrød 3 

Sorø 3 

Stevns 2 

Vordingborg 4 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.7. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2016 – nedjusteret 
landstal 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 udmeldt et nedjusteret lands-

tal for antallet af flygtningen, som må påregnes at skulle have opholdstilla-

delse i 2016. Landstallet er nedjusteret til 7.500 personer. 

 

Indstilling 

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

dingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for 

2016 mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede 

kommunekvoter jf. den matematiske model.  

 

Sagsfremstilling 

Den 14. december 2015 opjusterede Udlændingestyrelsen landstallet for 

2016 til 17.000 personer. KKR Sjælland drøftede fordeling af tilhørende 

kommunekvoter på møde i februar 2016. 

 

Den 17. juni 2016 justerede Udlændingestyrelsen skønnet ned til mellem 

9.500 og 13.500.  
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Landstallet for 2016 nedjusteres nu til 7.500. Det sker på baggrund af antal 

asylansøgere, der hidtil er indrejst i landet i 2016, det antal flygtninge, der 

indtil videre er blevet boligplaceret i år, og styrelsens aktuelle forventninger 

til antallet af afgørelser om visiteringer resten af året.  

 

Af integrationsloven følger, at kommunerne i hver region skal søge at indgå 

en ny aftale om regionskvoter, hvis landstallet ændres for det indeværende 

kalenderår.  

 

Den hidtidige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regions-

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

tværs af de 5 KKR videreført.  

 

Regionskvoten for Region Sjælland i 2016 er: 1.257  

Det er den kvote styrelsen vil fastsætte, hvis der ikke indgås anden aftale.  

 

KKR Sjælland har som i tidligere år fået en beregning fra Udlændingestyrel-

sen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model. Hvis 

regionskvoterne fastsættes af styrelsen (efter den matematiske mode), og 

hvis der ikke indgås aftale om kommunekvoter, er det disse kommunekvoter 

styrelsen vil fastsætte.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2016 er: 

Kommune Nyudmeldt kommune 

kvote 2016 pr. aug. 

2016  

Tidligere udmeldt kommu-

nekvote for 2016 drøftet i 

kkr feb 2016 

Greve 50 111 

Køge 81 182 

Roskilde 146 314 

Solrød 35 81 

Odsherred 46 127 

Holbæk 111 241 

Faxe 41 127 

Kalundborg 73 183 

Ringsted 37 87 

Slagelse 102 225 

Stevns 39 95 

Sorø 41 112 

Lejre 55 121 

Lolland 63 155 

Næstved 142 302 

Guldborgsund 101 239 

Vordingborg 94 205 

Region Sjælland i alt 1257 2907 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet de mener, at det er en 

national opgave. 

 

  

2.8. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2017 – nedjusteret 
landstal 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 udmeldt et nedjusteret lands-

tal for antallet af flygtningen, som må påregnes at skulle have opholdstilla-

delse i 2017. Landstallet er nedjusteret til 8.500 personer. 

 

Indstilling 

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

dingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling af kommunekvoter for 

2017 mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede 

kommunekvoter jf. den matematiske model. 

 

Sagsfremstilling 

Den 1. april 2016 meddelte Udlændingestyrelsen landstallet for 2017 til 

15.000 personer, og den 4. maj blev regionskvoten fastsat. KKR Sjælland 

drøftede fordeling af tilhørende kommunekvoter på møde i juni 2016. 

 

Landstallet for 2017 nedjusteres nu til 8.500. Det sker i lyset af faldet i antal-

let af nyindrejste asylansøgere samt de aktuelle forventninger til antallet af 

afgørelser i 2017.  

 

Af integrationsloven følger, at kommunerne i hver region skal søge at indgå 

en ny aftale om regionskvoter, hvis landstallet ændres for det indeværende 

kalenderår.  

 

Den hidtidige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regions-

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

tværs af de 5 KKR videreført.  

 

Regionskvoten for Region Sjælland i 2017 er: 1.328   

Det er den kvote styrelsen vil fastsætte, hvis der ikke indgås anden aftale.  
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KKR Sjælland har som i tidligere år fået en beregning fra Udlændingestyrel-

sen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model. Hvis 

regionskvoterne fastsættes af styrelsen (efter den matematiske mode), og 

hvis der ikke indgås aftale om kommunekvoter, er det disse kommunekvoter 

styrelsen vil fastsætte.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er: 

Kommune Nyudmeldt kommune 

kvote 2017 pr. aug. 

2016  

Tidligere udmeldt 

Kommunekvote 2017 

drøftet i KKR juni 2016 

Greve 51 93 

Køge 82 149 

Roskilde 179 295 

Solrød 25 55 

Odsherred 31 83 

Holbæk 111 199 

Faxe 51 107 

Kalundborg 52 123 

Ringsted 50 85 

Slagelse 111 195 

Stevns 53 90 

Sorø 62 108 

Lejre 40 83 

Lolland 82 143 

Næstved 137 243 

Guldborgsund 134 224 

Vordingborg 77 150 

Region Sjælland 1328  2425 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen, idet de mener, at det er en 

national opgave. 

 

  

2.9. Orienteringssag: Decentrale forhandlinger i Praksisplanud-
valget 

SAG-2015-06081 hfh 
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Baggrund 

Der pågår intensive forhandlinger med PLO Sjælland og Region Sjælland 

om indgåelse af en decentral af aftale om sygebesøg og samtaleterapi. 

Endvidere forhandles der om en rammeaftalte for fasttilknyttede læger på 

plejecentrene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanudvalget har nedsat en administrativ forhandlingsgruppe med 

repræsentanter fra de 3 parter – region, kommuner og PLO Sjælland. Kom-

munernes repræsentanter i udvalget er direktør i Stevns Kommune, Jakob 

Bigum Lundberg, Henrik Eilsøe fra sundhedssekretariatet og Henrik Fabi-

ansson Haue, KKR sekretariatet. Seneste forhandlingsmøde er afholdt den 

8. september 2016. Som forberedelse til forhandlingerne har der været ned-

sat en arbejdsgruppe om sygebesøg og en arbejdsgruppe om samtaleterapi, 

der er kommet med anbefalinger til det faglige indhold til aftalen.  

 

Den sjællandske andel af overenskomstmidlerne (sygebesøg og samtalete-

rapi) er ca. 28 mio. kr. Hertil kommer nye midler fra kommuner og region på 

ca. 15 mio. kr. fra hver. 

 

Herudover er der afsat satspuljemidler i perioden 2016-19 til fasttilknyttede 

læger på plejecentrene. Aftalen skal implementeres via Praksisplanudvalget, 

men det vil være i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU), at den konkrete lo-

kale tilrettelæggelse finder sted, herunder ”matchet” mellem plejecentre og 

de enkelte praktiserende læger.  

  

Der gives på mødet i KKR en mundtlig status på forhandlingerne.  

 

Indgåelse af decentrale aftaler skal ske ved udgangen af 3. kvartal  2016. 

Tidshorisonten betyder, at det i KKR den 13. juni blev besluttet, at Praksis-

planudvalget kan indgå aftalerne med forbehold for efterfølgende politisk 

godkende i kommunerne. Det er således vigtigt at kommunerne kan ekse-

kvere en hurtig politisk godkendelse af eventuelle aftaler i oktober/november 

2016. 

 

Beslutning 

Lis Tribler gav en mundtlig redegørelse for forhandlingerne i Praksisplan-

udvalget. 

 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 
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2.10. Orienteringssag: Takstanalyse budget 2016 – det speciali-
serede social- og undervisningsområde 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Der er årligt blevet fulgt op på KKR Sjællands anbefalinger til udviklingen i 

takster på det specialiserede socialområde. Der er nu udarbejdet en takst-

analyse budget 2016, hvor udviklingen i budgettaksterne og pladstal fra 

2015 til 2016 fremlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland besluttede 21. april 2015 at anbefale kommuner og region, at 

der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen. 

 

./. KKR har over for kommuner og region anbefalet, at budgettaksterne højst 

må stige med den udmeldte pris- og lønudvikling, der fra 2015 til 2016 er på 

1,6 pct. Analysen viser, at der er en udvikling i budgettaksterne på 0,39 pct., 

og den udmeldte pris- og lønudvikling er dermed overholdt for region Sjæl-

land samlet set. Der er dog store forskelle kommunerne imellem.  

  

 K17 har taget orienteringen til efterretning, og har videresendt den til KKR 

Sjællands orientering.  

 

Takstanalyse budget 2016 og takstanalyse regnskab 2015 er de sidste som 

udarbejdes efter den gamle model, idet det juni 2016 i forbindelse med be-

slutning om flerårig strategi for styring af takst og udgiftsudviklingen blev be-

sluttet, at der gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem 

for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takst-

udviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere 

takstanalyser har givet mulighed for.  

 

Der arbejdes pt. på administrativt niveau (i økonomigruppen/styregruppe) på 

at lave en konkret model for de fremtidige takst/økonomianalyser med mål-

gruppefokus.  

 

Den flerårige strategi består ud over de ovenfor nævnte analyser på mål-

gruppeniveau blandt andet af samarbejde om effektiviseringstiltag i en fort-

sat analyse /videndelingsproces (bl.a. årlig opdatering af talgrundlaget, og 

årlige redegørelser til fællesskabet om hvad den enkelte kommune har gjort 

for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde). 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Det blev besluttet at følge op med en 

temadrøftelse på et senere tidspunkt af, hvordan den nye model/strategi kan 

bruges som aktivt styringsredskab. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Indstilling af nyt medlem og ny suppleant til RAR Sjælland  

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Borgmester Holger Schou Rasmussen (A), der er medlem af RAR Sjælland 

indstillet af KKR Sjælland har ønsket at trække sig fra pladsen som medlem. 

Samtidig er pladsen som suppleant for Holger Schou Rasmussen vacant pt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland indstiller et medlem og en suppleant til RAR 

Sjælland.  

 

Sagsfremstilling 

Pladsen tilfaldt ved konstitueringen socialdemokraterne.  

 

KKR Sjælland indstiller til ministeren, der efterfølgende udpeger.  

 

De øvrige medlemmer af RAR Sjælland indstillet af KKR Sjælland er:  

Marie Stærke, (A), Køge  

Gert Jørgensen, (C), Sorø  

Erik Kjelgaard (O), Lolland  

Dorte Nybjerg (V), Faxe  

 

Personlige suppleanter for ovennævnte er: 

Knud Erik Hansen (A), Faxe 

Flemming Christensen (C), Køge 

Githa Nelander, (O), Næstved 

Mogens Haugaard Nielsen (V), Stevns 

 

Beslutning 

KKR Sjælland indstiller Niclas Bekker Poulsen (A) Greve Kommune som 

medlem af RAR Sjælland. Socialdemokraterne meddeler navn på suppleant 

efterfølgende til KKR Sjællands formandskab, der indstiller. 
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4. KKR 

 

 

4.1. Besøg af social- og indenrigsminister Karen Ellemann 

SAG-2015-06081 adr 

 

Baggrund 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann besøger alle 5 KKR i løbet af 

2016. Det er aftalt, at ministeren deltager i KKR Sjællands møde den 13. 

september 2016 fra kl. 12-13. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter nedennævnte emner med social- og 

indenrigsminister Karen Ellemann. 

 

Sagsfremstilling 

Emnerne for dialogen på mødet i KKR Sjælland er aftalt med ministeriet og 

forventes at blive: 

– Kommunernes sagsbehandling på børneområdet, herunder det person-

rettede tilsyn 

– Kommunernes handlerum og regelforenkling 

– Regeringens syn på KL’s forslag om fond til ofre i børnesager. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede ovennævnte emner med ministeren. Ministeren kvit-

terede for, at kommunerne generelt har en forbedring af sagsbehandlingen 

på børneområdet højt på dagordenen, og også for KL’s udmelding i forbin-

delse med statsrevisorernes rapport. Hun pegede på, at det er vigtigt at ha-

ve en fortløbende dialog om regelforenkling og vanetænkning og henviste til, 

at der er kommet 43 ansøgninger om frikommuneforsøg. Hun orienterede 

videre om regeringens planer for revision af voksenbestemmelserne i ser-

viceloven. Endelig drøftede man KL’s forslag til en fond for ofre i børnesa-

ger.  
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser  

SAG-2015-06081 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 

Orientering fra møde i Vækstforum, den 5. september 2016. 

 

KKR Sjælland har i samarbejde med RAR Sjælland og region Sjælland den 

8. september 2016 afholdt en konference/arbejdsseminar og den beskæfti-

gelsesrettede integrationsindsats.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 

 

Herudover blev orienteret om nedenstående:  

Knud Larsen orienterede om, at MOVIA arbejder med nye takster som føl-

ge af takstharmoniseringen for hele Sjælland. Der er repræsentantskabs-

møde i MOVIA i uge 37.  

 

Holger Schou Rasmussen pegede på, at beskæftigelsesministeren har 

planer om at benchmarke kommunerne i forhold til, hvor gode man er til at 

få fx kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse. Han pegede på, at der er en 

opgave for KL i forhold til de parametre, man vil sammenligne kommunerne 

på.  

 

Martin Damm gjorde opmærksom på, at der er et problem med at få aktø-

rerne til at bakke op om udmøntning af bredbåndspuljen. Niels Hörup orien-

terede om, at det vil blive taget op med repræsentanter for ak tørerne i digi-

talt aktionsforum. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2015-06081 adr/hfh  

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 

22. november 2016 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 

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

res fra 8.00-9.30.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 22. november 2016 forventes følgende sager:  

 

– Uddannelsesområdet i KKR Sjælland 

– Ny redegørelsesskabelon i forhold til styringstiltag på det specialiserede 

social- og undervisningsområde  

– Første drøftelse regional væksthusaftale. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

  

 

 

 

 

 

  

 

 


