
 

Mission 
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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. 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2015-06080 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 
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Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og information 

fra diverse møder. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

1.2. Godkendelse af referat  

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde den 20. april 2016 blev udsendt den 25. april 2016.  

 

Indstilling 

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

den 20. april 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-20-april-2016-id202230/?n=0&section=29800 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-20-april-2016-id202230/?n=0&section=29800
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-20-april-2016-id202230/?n=0&section=29800
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Væksthus Sjælland 

SAG-2015-06080 hfh 

 

Baggrund 

På seneste KKR møde blev det besluttet, at direktør for Væksthuset Mads 

Váczy Kragh, inviteres til at give en status på væksthusets arbejde, herun-

der om effekter og om samarbejdet med Greater CoPENHAGEN. Endvidere 

skulle han komme med væksthusets bud på, hvordan sammenhængene i er-

hvervsfremmesystemet kan tydeliggøres for virksomhederne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter oplægget. 

 

Sagsfremstilling 

Direktør for Væksthuset Mads Váczy Kragh giver på mødet en status på 

væksthusets arbejde, herunder om effekter og om samarbejdet med Greater 

CoPENHAGEN. Endvidere kommer han med sit bud på, hvordan sammen-

hængene i erhvervsfremmesystemet kan tydeliggøres for virksomhederne. 

Endelig vil han komme ind på arbejdet med Vækstforum og de kommende 

vækstaftaler. 

 

Beslutning 

Direktør for Væksthuset Mads Váczy Kragh gav på mødet en status på 

væksthusets arbejde, herunder om effekter og om samarbejdet med Greater 

CoPENHAGEN. Vedr. effekter oplyste Mads Váczy Kragh, at de virksomhe-

der der har været gennem et forløb i væksthuset, klarer sig signifikant bedre 

end sammenlignelige virksomheder, når det gælder omsætning, eksport og 

jobskabelse. Endvidere oplyste han bl.a., at det tættere samarbejde mellem 

Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden, der følger af samarbejdet 

Greater CopPENHAGEN og de regionale væksthusaftaler, har medført et 

endnu tættere samarbejde på andre områder, til gavn for de sjællandske 

virksomheder. Endvidere har det bidraget til et tættere samarbejde med Co-

penhagen Capacity og Invest in Denmark. 

 

KKR Sjælland drøftede oplægget herunder særligt arbejdsfordelingen mel-

lem den specialiserede og lokale erhvervsservice. Det blev bemærket, at 

den lokale erhvervsservice er tilbagevendende udgangspunktet for virksom-
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hederne. Det blev påpeget, at synlighed af væksthushusets resultater i for-

hold til den enkelte kommune er vigtig, gerne i form af konkrete virksom-

hedshistorier. 

 

  

2.2. Temadrøftelse: Greater Copenhagen - Erhvervsservice 

SAG-2015-06080 hfh 

 

Baggrund 

Den kommunale del af Greater Copenhagen har sat fokusering af den lokale 

erhvervsservice på dagsordenen som et mål i 2016. På den baggrund blev 

nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til den lokale 

erhvervsservice. Arbejdsgruppen er nu kommet med sine anbefalinger. Der 

lægges på den baggrund op til en drøftelse af anbefalingerne. Sagen skal 

på KKRs møder den 13. juni som en temadrøftelse og igen den 13. septem-

ber som en beslutningssag. Sagen behandles i Greater Copenhagens besty-

relse den 13. oktober. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter de 15 anbefalinger. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne har via den lokale erhvervsservice nærheden og den direkte 

kontakt til de private virksomheder. Desuden ejer kommunerne Væksthu-

sene, som leverer den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne, 

for Sjælland og Hovedstaden er den samlede basisfinansiering 46 mio. kr. 

Parterne har med de to Væksthuses fælles regionale aftale for 2016 banet 

vejen for at løfte den lokale erhvervsservice på tværs af Sjælland og Hoved-

staden. Kommunerne udgør således krumtappen i den lokale og specialise-

rede erhvervsservice. 

 

Kommunerne i KKR Sjælland har længe arbejdet med at gøre erhvervsfrem-

mesystemet mere gennemskueligt og sammenhængende bl.a. gennem afta-

len om Fremtidens Erhvervsservice, der klargør rollefordelingen mellem den 

lokale erhvervsservice, væksthuset, vækstforum og regionen. 

 

Der er i omverdenen en generel opfattelse af, at erhvervsfremmeindsatsen 

er kompleks med mange operatører. Indsatsen kan ifølge brancheorganisati-

onerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Håndværksrådet med fordel gøres 

enklere og mere overskuelig set fra et virksomhedsperspektiv. Senest viser 

en ny rapport bestilt af Finansministeriet, at den danske erhvervsfremme ko-

ster mindst 4,7 mia. kr. Af rapporten fremgår det, at gevinsten er tvivlsom, 
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for virksomhederne kan ikke finde rundt i skoven af over 400 aktører, pro-

duktiviteten er lav, og der måles sjældent på effekten. 

 

Kritikken af de mange aktører og den manglende sammenhæng i erhvervs-

systemet har været et centralt omdrejningspunkt i drøftelserne i Greater Co-

penhagen. De kommunale medlemmer i Greater Copenhagen besluttede på 

den baggrund, at Kommunerne i regi af Greater Copenhagen skulle tage an-

svar for, at den lokale og specialiserede erhvervsservice gentænkes og fo-

kuseres, med udgangspunkt i virksomhedernes behov. 

 

Arbejdsgruppen skulle således komme med forslag, der ændrer erhvervs-

fremmesystemet, så det er lettere for iværksættere at starte virksomhed og 

for virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. 

Det skal være logisk for virksomheder, hvem der kan hjælpe med hvad i er-

hvervsfremmesystemet. Tilbuddene skal være mere ensartede i hele Grea-

ter CoPENHAGEN og markedsføres samlet. Det skal bidrage til, at flere virk-

somheder bruger erhvervsfremmesystemet, og at ressourcerne bruges mere 

effektivt. Det kræver, at erhvervsfremmeaktører i Greater CoPENHAGEN ar-

bejder fælles, koordineret og efter en tydelig strategi og arbejdsdeling.  

 

Arbejdsgruppen har været drevet af KKR Hovedstaden og Gladsaxe Kom-

mune og omfattet erhvervschefer og erhvervsansvarlige fra Ballerup, Frede-

riksberg, Kalundborg, København, Lolland-Falster, Næstved, Vallensbæk 

kommuner, KKR Sjælland samt direktørerne for Væksthus Hovedstaden og 

Væksthus Sjælland. Arbejdsgruppen har desuden samarbejdet med Copen-

hagen Capacity. 

 

./. Anbefalingerne afspejler forskelligheden i de 46 kommuners organisering af 

den lokale erhvervsservice. Det har givet gode diskussioner og bredt repræ-

sentantskab i udviklingen af idéer og forslag. Men det betyder også, at der 

ikke har været fuld tilslutning fra alle gruppens medlemmer til alle de præ-

senterede anbefalinger. Anbefalingerne er således ikke nødvendigvis udtryk 

for den enkelte kommunes holdning. 

 

De enkelte kommuner spiller en afgørende rolle i at sikre gode rammevilkår 

for såvel nye som eksisterende virksomheder. Det er en kerneopgave for 

kommunerne. Erhvervsindsatsen er helt central i kommunernes bestræbel-

ser på at understøtte virksomhederne i deres indsats for at skabe vækst, og 

kommunerne er virksomhedernes indgang til det offentlige. Kommunerne er i 

tæt kontakt med virksomhederne, og gør hver dag en konkret forskel for 

virksomheder i hele landet. Vækst og lokale arbejdspladser er forudsætnin-

gen for lokal velfærd. Derfor prioriterer kommunerne vækstdagsordenen 
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højt, og har et kraftigt økonomisk incitament til, at det lykkes, så der kan 

skabes et større økonomisk råderum til velfærd. 

 

Erhvervsfremmesystemets effekt på skabelsen af arbejdspladser og økono-

misk udvikling i virksomhederne afhænger af antallet af virksomheder, der 

bruger systemet, og af at virksomhederne hurtigt kobles med den aktør, som 

kan hjælpe dem bedst muligt med deres specifikke behov. Det stiller krav til 

systemets sammenhængskraft, aktørernes evne til at samarbejde og deres 

indbyrdes rollefordeling. 

 

Erhvervsservice er et investeringsområde for kommunerne. Den samlede 

økonomi i erhvervsfremmesystemet udgør ca. 4,7 mia. kr. ifølge McKinsey 

(2016). Af dette beløb står kommunerne for 624 mio. kr. inkl. kommunernes 

basisfinansiering af væksthusene på ca. 100 mio. kr., mens statens udgifter 

udgør næsten 3 mia. kr. Region Hovedstadens kommuner skiller sig ifølge 

kortlægningen ud ved i gennemsnit at anvende blot 46 kr. pr. borger til er-

hvervsfremme, mens kommunerne i region Sjælland anvender kr. 116. pr. 

borger. Forbruget i begge regioner ligger under niveauet i de jyske kommu-

ner, der anvender 136-160 kr. pr. borger. 

 

Det har været et grundlæggende princip, at erhvervsfremmesystemet skal 

være enstrenget. Siden kommunalreformens ændringer i erhvervsfremmesy-

stemet er der indgået en række bilaterale samarbejdsaftaler og udviklet for-

bedrede kontaktflader aktørerne imellem – særligt mellem den lokale er-

hvervsservice og væksthusene. Men princippet, om at et enstrenget er-

hvervsfremmesystem skal møde virksomhederne, er stadig udfordret.  

 

Kommunerne vil med dette oplæg tage fælles ansvar for, at den lokale er-

hvervsservice tager udgangspunkt i virksomhedernes behov med henblik på 

at nå de fælles vækstmål i Greater Copenhagen. Det kommer ikke af sig 

selv, det vil kræve yderligere investeringer at skabe lokal vækst og beskæfti-

gelse. 

 

Arbejdsgruppen fremlægger 15 anbefalinger, der skal sikre: 

– Mere strategiske, ensartede og professionelle tilbud og services til iværk-

sættere, SMV’er, vækstvirksomheder og internationale virksomheder som 

en del af Greater Copenhagen 

– Tættere forpligtende samarbejder mellem den lokale og specialiserede er-

hvervsservice i Greater Copenhagen 

– Mere systematiske indsatser ved at anvende fælles værktøjer og redska-

ber 

– Fælles markedsføring. 
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Hovedanbefalingen er, at bruge Greater Copenhagen som løftestang for at 

skabe et system, hvor den lokale og specialiserede erhvervsservice arbejder 

efter en fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rolleforde-

ling. Styrkelsen af erhvervsservicen i Greater CoPENHAGEN-regi sker såle-

des på bekostning af den lokale erhvervsservice, men er et ønske om at 

trække i samme retning, der hvor det giver mening for den enkelte kom-

mune. 

 

Det er starten på en kulturforandring, hvor alle aktører samarbejder om de 

enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og operatør-

grænser og anvender fælles værktøjer og systemer til at styre, måle, koordi-

nere og markedsføre indsatser. Den fælles strategi og indsatsplan for er-

hvervsservice i Greater Copenhagen udvikles på en årlig Greater Day, der 

samler aktørerne. 

 

De 15 anbefalinger er i øvrigt i overensstemmelse med KL’s anbefalinger i 

det nyligt offentliggjorte indspil ”En effektiv sammenhængende erhvervs-

fremmeindsats”. 

 

”KL anbefaler i forhold til den fremtidige erhvervsindsats: 

– At kommunerne er - og skal være - det centrale omdrejningspunkt for den 

virksomhedsrettede indsats 

– At business regions samler kommunerne, og sætter fælles retning for er-

hvervspolitikken 

– At ansvaret for samarbejde om indsatser på tværs af erhverv, beskæfti-

gelse og uddannelse, skal varetages af kommunerne og staten, som de 

ansvarlige for opgaveløsningen. 

 

Det overordnede mål er at sikre en effektiv, fokuseret og handlingsorienteret 

erhvervs- og vækstindsats, der foregår tæt på virksomhederne. Midlerne er 

afbureaukratisering og bedre tværgående samarbejde varetaget af de aktø-

rer, der har den daglige kontakt med virksomhederne og det konkrete an-

svar for beskæftigelsesindsatsen og uddannelsesmulighederne i et tæt sam-

spil med staten, erhvervs- og arbejdstagerorganisationerne”. 

 

Det er planen, at sagen skal til beslutning på KKR Sjællands møde den 13. 

september og KKR Hovedstadens den 16. september, inden den forelægges 

for bestyrelsen for Greater CoPENHAGEN den 13. oktober. 

 

Beslutning 

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

erhvervsservice er godt forankret i sjællandsregionens kommuner. Det blev 
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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.  Sagen tages 

op igen til beslutning på KKR mødet den 13. september. 

 

  

2.3. Beslutningssag: Rammeaftale 2017 – det specialiserede so-
cial- og undervisningsområde  

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt 

senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social - 

og undervisningsområde.  

 

../. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, 

faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets - og økono-

mistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler rammeaftalen til til trædelse i kom-

munalbestyrelser og regionsråd. 

 

Sagsfremstilling 

Udviklingsstrategien  

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede 

tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. 

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud 

samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.  

 

Kapacitetsbehov 

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på 

kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, 

og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, 

men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på. 

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og ud-

bud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere 

plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-

skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på her-

berg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser. 

 

Følgende initiativer er igangsat:  
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– Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier 

– Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser 

på hjerneskadeområdet i 2016 

– Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. til-

bagemeldingerne startet i 2016. 

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de 

lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på 

tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udvik-

lingsstrategier.  

 

Fokusområder 

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder 

med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kom-

muner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fo-

kusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale di-

alogforum var ligeledes repræsenteret. 

 

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man 

ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. 

Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:  

1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016 

2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016  

3) Økonomi – fortsat fra 2016 

4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny 

5) Psykiatriområdet - halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsy-

kiatri) - ny 

6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny 

 

Styringsaftalen  

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt 

takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som 

udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes 

af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale 

tilbud.  

 

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme 

principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige tak-

ster, færrest mulige tillægsydelser.  

 

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med 

udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I 

rammeaftalen indgår således en kort status for begge. 
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 Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere 

med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af 

rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.  

  

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver 

de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der 

er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, 

at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 

107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter 

§§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.  

 

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden 

for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” 

dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette 

vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 

2017. 

 

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for luknings-

truede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår 

problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.  

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter 

for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 

2017.  

 

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til 

KKR Sjælland. 

 

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet 

udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse 

på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at 

have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til 

stede.  

 

Rammeaftalen og et resume er vedlagt som bilag. På KKR Sjællands hjem-

meside kan følgende supplerende bilag eventuelt ses: Afrapportering på 

central udmelding om spiseforstyrrelser, allonge, takstaftale 2017.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland godkendte indstillingen. I forlængelse af blandt andet aftalen 

om kommunernes økonomi for 2017, omformuleres fokusområdet ”Psykiatri-

området - halfwayhouses (tilbud mellem psykiatri og socialpsykiatri) – til 
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”Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, soci-

alpsykiatri- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd". 

 

  

2.4. Orienteringssag: Analyser af udgifter og takster på det spe-
cialiserede socialområde ved KORA  

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

KORA har udarbejdet følgende fire analyser og sammenligning på tværs af 

de 17 kommuner:  

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksen-

område 

2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneom-

råde 

3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

4. Udvikling i takster på det specialiserede område. 

 

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne: 

 

1) Det specialiserede voksenområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter  

Overordnet viser analyserne bl.a., at kommunernes udgifter til voksenområ-

det pr. 18-64 årig er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af 

botilbudsmodtagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet.  

 

Udvikling 2010-2014 på voksenområdet i kommunerne i region Sjælland: 

– Udgifterne er steget 5 pct. 

– Brugerandel i botilbud er steget 26 pct. 

– Enhedsudgifter i botilbud er faldet 18 pct. 

– De stigende udgifter på voksenområdet kan tilsyneladende henføres til 

stigende ”mængde” frem for stigende ”pris”. 

 

Udgiftsniveauet ligger omtrent på landsgennemsnittet. Bruger- og enhedsud-

gifter findes ikke på landsplan.  
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2) Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter 

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialise-

rede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode 

er andelen af foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til so-

ciale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland. 

 

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end 

man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund. 

 

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland: 

– Udgifterne er faldet 4 pct. 

– Brugerandel er faldet 5 pct. 

– Enhedsudgifter er steget 4 pct. 

– De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til fal-

dende ”mængde” frem for faldende ”pris”. 

 

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014 : 

– Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. 

over landsgennemsnittet 

– Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet 

– Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet 

– Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region 

Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodta-

gere end landsgennemsnittet 

– Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Re-

gion Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle 

forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig.  

 

3) Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde 

På voksenområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne i Re-

gion Sjælland i 2014 brugte en større andel (61 pct.) af deres samlede botil-

budsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne 

i de øvrige regioner (51-56 pct.). Den større samlede købsandel dækker 

bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 pct.).  

 

På børne-/ungeområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne 

brugte en relativ stor del deres samlede anbringelsesudgifter til at købe 

pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 

pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct.. Den større 

samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos pri-

vate leverandører (36 pct.). 

 

Voksenområdet: 
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– Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af 

pladser fra 2010 til 2012, mens købsandelen har været nogenlunde stabil 

fra 2012 til 2014. Der har været et gennemsnitligt fald på 18 procentpoint i 

eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014  

– Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt hø-

jere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 18-64-årige  

– Region Sjællands kommuner har haft de største fald i salgsindtægterne 

fra 2010 til 2014 på 31 pct., mod 25 pct. på landsplan. 

 

Børneområdet: 

– Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af 

pladser fra 2010 til 2014 

– Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i 

kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige  

– Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-

2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan. 

 

4) Udvikling i takster på det specialiserede område 

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet 

med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 

2010-2014.  

 

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 

2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 

til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 

pct. fra 2010 til 2014. Særligt i forhold til sidstnævnte kan peges på, at det 

indgår i forslaget til opfølgning på analyserne (se sag nr. 2.5), at der analy-

seres nærmere på takster på målgruppeniveau. Fra 2010 til 2014 er gen-

nemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten 

i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct. 

 

NB:I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne. 

 

KORA analyserne kan ses på KKR Sjællands hjemmeside under dagsorden 

for dagens møde. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.5. Beslutningssag: Flerårig strategi for styring af takst- og ud-
giftsudviklingen på det specialiserede socialområde 

SAG-2015-06080 adr 



KKR Sjælland  | 13-06-2016 

 SIDE  |  18 

 

Baggrund 

KKR Sjælland har siden 2007 årligt haft en anbefaling til kommuner og re-

gion om det kommende års takstudvikling på det specialiserede social - og 

undervisningsområde. Anbefalingen er årligt blevet skrevet ind i styringsafta-

len i rammeaftalen.  

 

KKR har ønsket oplæg til en flerårig aftale, og i april 2015 tiltrådte KKR 

Sjælland et forslag til analyser, der skulle bruges som oplæg til en flerårig 

aftale i forbindelse med rammeaftale 2017. 

 

Med afsæt i at det takstbelagte område kun udgør i størrelsesordenen 40 

pct. af det specialiserede social- og undervisningsområde, besluttede man 

at udvide perspektivet i forhold til styringsværktøjer. KORA har derfor gen-

nemført en række analyser, konklusionerne kan ses i sag nr. 2.3. 

 

De spor man lagde op til at undersøge nærmere og arbejde videre med var: 

benchmark, visitation dvs. udviklingen i antal brugere og tyngde, belæg-

ningsprocenter, udbud og markedsmodning samt takster som bredt effek tivi-

seringsinstrument.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder en bredere flerårig strategi i forhold 

til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling som beskrevet i sags-

fremstillingen under punkt 1-4, herunder at: 

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau  

2. ”Takstinstrumentet” i form af henstilling over for sælgerkommunerne 

om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR 

Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet ar-

bejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere tak-

sterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring gene-

relt, herunder ved køb hos private udbydere 

3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere 

form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016  

4. KKR Sjælland beslutter, at datagrundlaget fremover opdateres en 

gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinfor-

mation. 

 

Sagsfremstilling 

Baggrunden for analysearbejdet var at skabe grundlag for en flerårig aftale i 

forbindelse med rammeaftalen for 2017 for herigennem:  

– At tage et fælles, flerårigt ansvar for at forbedre forholdet mellem kvalitet 

og pris på de specialiserede socialområder (børn og voksne) 
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– At sikre, at dette sker på et faktuelt solidt grundlag.  

 

Det er overordnet vurderingen, at analyserne bidrager til begge disse formål 

ved at stille data til rådighed, som kommunerne ikke tidligere har haft. Data 

som kan bruges af hver enkelt kommune og i vidensdeling på tværs til at 

benchmarke og skabe læring/bedste praksis. 

 

Samtidig giver analyserne mulighed for, at KKR – og de enkelte kommuner – 

kan overvåge udviklingen over tid forudsat, at datagrundlaget opdateres år-

ligt, og dermed kan danne grundlag for fælles ledelsesinformation og der-

med gennemsigtighed.   

 

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver 

kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udvik-

lingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i til-

buddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem 

kvalitet og pris). Analyserne vil – hvis KKR Sjælland tilslutter sig indstillingen 

– blive suppleret med en takstanalyse, der giver mulighed for at sammen-

ligne på tværs inden for sammenlignelige tilbud (målgrupper), og som der-

med vil give et betydeligt bedre grundlag for at bruge takstredskabet.  

 

Samlet er det vurderingen, at analyserne kan danne grundlag for en flerårig 

strategi, der bygger på følgende hjørnesten:  

– At der er en fælles interesse i at sikre en stram styring af udgiftsudviklin-

gen på det specialiserede sociale område   

– At kommunerne i region Sjælland fortsat har en stor samhandel, hvorfor 

hver enkelt kommune bør sikre en effektiv drift på institutionerne, som 

grundlag for takstberegningen, samt 

– At der er særlige muligheder for videndeling og analyser om effektivise-

ringsmuligheder inden for KKR samarbejdet som bør udnyttes.  

 

Der lægges derfor op til, at KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en 

flerårig periode fra 2017-2020:   

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for 

på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om 

takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet 

end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at 

der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper 

(autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fy-

sisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbru-

gere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på admini-

strativt niveau).  
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2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensde-

lingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kom-

muner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har 

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

råde.  

3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med af-

sæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den en-

kelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen 

drift. 

4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et 

spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlæn-

gelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og 

gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der kø-

bes ydelser hos eksterne leverandører.  

 

Supplerende om takstinstrumentet (punkt 1)   

KKR Sjælland har tidligere årligt haft en anbefaling til en maksimal takstud-

vikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Afsættet har 

blandt andet været analysen af taksterne/omsætningen på området og er-

kendelsen af, at takstinstrumentet -  i form af et samordnet fælles krav over 

for ”sælger-kommunerne” om 1 eller 2 pct. årlige prisreduktioner – er nød-

vendigt at bruge for at dæmme op for det udgiftspres, de specialiserede om-

råder udgør i kommunerne.  

 

Takstinstrumentet fastholder således presset på sælgerkommunerne til at 

effektivisere driften i tilbuddene og bidrager herigennem til, at enhedsudgif-

terne pr. visiteret borger kan falde. Det ses også at være sket på voksenom-

rådet, hvor brugerandelen er steget med 26 pct. fra 2010 til 2014 og en-

hedsudgiften er faldet.  

 

Der er forskellige holdninger til om en fortsat brug af takstinstrumentet jf. 

ovenfor er det rigtige, hvilket de seneste års drøftelser i KKR afspejler.  

 

På den ene side peges der på, at de økonomiske rammebetingelse, og ud-

viklingen i brugere nødvendiggør et fortsat, fælles krav om en generel årlig 

reduktion af taksterne på x pct. På den anden side peges på, at en vurde-

ring af taksterne bør tage afsæt i købers vurdering af sammenhængen mel-

lem pris, indhold og kvalitet, hvormed udgiftsudviklingen i højere grad vil 

blive styret via købers adfærd og krav, som det også vil ske på de områder, 

hvor der sker en markedsafprøvning, jf. nedenfor.  
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Med den foreslåede strategi udvides perspektivet for det fælles arbejde i 

KKR til at omfatte hele det specialiserede område – og takstinstrumentet fo-

reslås forfinet, således at der sikres mere nuanceret viden om takster for 

konkrete målgrupper. Det vil øge gennemsigtigheden og hermed bidrage 

yderligere til en udvikling mod, at køberkommunernes adfærd bliver sty-

rende frem for et generelt prisreduktionskrav.  

 

Et analysespor har omhandlet belægningsprocenter. Disse er løbende ble-

vet analyseret ved de årlige takstanalyser. Den budgetterede belægnings-

procent har de seneste år ligget på godt 95 pct. mens de faktiske har svin-

get med ca. 1 pct. omkring den budgetterede belægningsprocent, både over 

og under. Det er muligt at bruge belægningsinstrumentet som styringsinstru-

ment. Forhøjes belægningsprocenten skal tilbuddet levere service mere ef-

fektivt. Styringsinstrumentet ligner anbefalinger til ændringer i takster.  

 

Der introduceres med strategien en ny tilgang. Når de videre takstanalyser 

pr. målgruppe foreligger, vil der blive anledning for KKR til at blive mere 

skarpe på strategien.  

 

Supplerende om samarbejde om effektiviseringstiltag m.v. (punkt 2 og 3) i 

en fortsat analyse/vidensdelingsproces 

I det fælles arbejde lægges øget vægt på benchmark, herunder på visitation 

og for den enkelte kommunes serviceniveau og ”bestillerrolle”. For en udvi-

delse af perspektivet i denne retning taler, at der er konstateret betydelige 

forskelle kommunerne imellem, som ikke nødvendigvis er udtryk for aktive, 

politiske prioriteringer i hver enkelt kommune. 

 

Det anbefales derfor, som en del af den flerårige strategi at stille løbende le-

delsesinformation til rådighed for de enkelte kommuner i Region Sjælland 

ved, at det nu foreliggende analysegrundlag opdateres en gang om året, og 

formidles til kommunerne på det årlige politiker temamøde.  

 

Herudover vil administrationen (styregruppen og arbejdsgruppen i regi af 

K17) tilrettelægge en nærmere vidensdelingsproces på tværs af kommu-

nerne på administrativt plan. Som led i denne proces foreslås, at de enkelte 

kommuner én gang årligt kort redegør for, hvad den enkelte kommune har 

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

Det vil naturligvis være op til hver enkelt kommune at vurdere og beslutte i 

hvilken grad, kommunen ønsker at medvirke i dette arbejde.  

 

Supplerende om markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse (punkt 4)   
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Der er i 2011/12 igangsat et markedsmodningsprojekt med udbud af op-

holdssteder/botilbud. Holbæk Kommune er tovholder for projektet, som ind-

går i planen for udbud i det kommunale netværk i regionen. Fællesudbud 

Sjælland, FUS. Styregruppen for rammeaftalen, K17 og KKR orienteres lø-

bende om projektet. Der lægges op til at dette ”spor” fortsættes.  

 

K17 har drøftet sagen og anbefaler den til KKR. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Beslutningssag: Fusion mellem energiklyngecenter Sjæl-
land og Gate 21 

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

Der gives nedenfor en status for fusion mellem energiklyngecenter Sjælland 

og Gate 21. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Tager EKCS’ generalforsamlings vedtagelse af fusionen til efterretning 

– Anbefaler kommunerne at støtte op om det fortsatte tværkommunale og 

tværregionale samarbejde i den nye organisation. 

 

Sagsfremstilling 

Energiklyngecenter Sjællands generalforsamling har på mødet den 20. maj 

2016 sagt god for, at centret bliver fusioneret med Gate 21, og har bemyndi-

get bestyrelsen til at gennemføre sammenlægningen og opløsningen af den 

hidtidige forening. Generalforsamlingen har således leveret på Greater Co-

penhagens anbefaling om at sammenlægge de to organisationer. Forud for 

beslutningen er gået godt syv måneders forberedende arbejde under ledelse 

af formændene for bestyrelserne i de to organisationer. EKCS’ bestyrelse 

har løbende informeret tekniske direktører, kommunaldirektører og borgme-

stre i region Sjællands kommuner om forløbet og perspektiverne for kommu-

nerne. 

 

De to organisationer vil blive sammenlagt hurtigst muligt og de kommunale 

medlemskaber overført til partnerskaber i den nye organisation – uden mer-

pris for kommunerne i region Sjælland. EKCS vil blive endeligt opløst som 

forening inden udgangen af 2016. Ledelsen af den nye organisation vil i sid-

ste halvdel af 2016 konsultere de enkelte kommuner i region Sjælland med 
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henblik på en grundig forventningsafstemning for at sikre, at det er attraktivt  

for kommunerne at være aktivt med i den nye organisation.  

 

Kommunaldirektørforummet K17 har drøftet sagen, og anbefaler indstillin-

gen til KKR Sjælland.  

 

Fordele af partnerskab i den nye organisation 

– Regioner og kommuner får en stærk platform for udvikling af fælles pro-

jekter, der kan være med til at sætte ekstra fart på den grønne omstilling 

– herunder skaffe ekstern gearing af de offentlige midler fra EU-puljer, pri-

vate partnere m.v.  

– De fælles projekter har fokus på at løse udfordringer på det grønne om-

råde, som kommunerne under alle omstændinger skal håndtere 

– Den nye organisation opnår en kritisk masse, der gør den effektiv og slag-

kraftig – både i forhold til samarbejdet med regioner og kommuner, men 

også som en stærk partner i internationale projekter. Effekten styrkes 

yderligere ved at involvere private virksomheder og vidensinstitutioner 

som partnere og deltagere i projekterne. I denne forbindelse vil Roskilde 

Universitets viden og erfaring fortsat blive inddraget 

– Det er et afgørende succeskriterie, at den fusionerede organisation fort-

sætter og yderligere forbedrer den hidtidige indsats for lokal grøn omstil-

ling i region Sjællands kommuner. Det nye fusionerede Gate 21 skal un-

derstøtte kommunernes bestræbelser på at udnytte investeringer i grønne 

projekter til at styrke den lokale erhvervsudvikling, jobskabelse og bosæt-

ning 

– Der lægges med den nye organisation op til et tæt samarbejde mellem de 

to regioner og tilhørende kommuner, og det vil resultere i en bedre samlet 

koordinering af indsats og resulterende investeringer. 

 

Repræsentation 

– Det forudsættes i fusionsoplægget, at kommunerne i region Sjælland ud-

peger to borgmestre til den nye bestyrelse. Region Sjælland udpeger ét 

medlem og Roskilde Universitet ét medlem. Bestyrelsen vil derudover be-

stå af fire borgmestre fra Region Hovedstadens kommuner, en repræsen-

tant for Region Hovedstaden og seks medlemmer fra øvrige partnere 

– Borgmesteren eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen fra partner-

kommunerne er deltager i ”Borgmesterforum”, som er rådgivende o rgan 

for bestyrelsen 

– De tekniske direktører/chefer fra alle partner- og medlemskommuner er 

deltagere i ”Teknisk direktørforum”.  

 

Økonomi 
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– Kommunerne overgår automatisk til at være fuldgyldige partnere i den 

nye organisation – uden merpris i forhold til i dag. Kontingentet vil altså 

svare til det kommunerne i dag betaler som medlemskontingent til EKCS  

– Denne overgangsordning løber frem til udgangen af 2017  

– Regler for udmelding er uændrede i den nye organisation, så kommu-

nerne forpligter sig ikke yderligere i forhold til medlemskabet i EKCS 

– Alle partnere i den nye organisation vil være med til at beslutte ny kontin-

gentstruktur efter 2017. 

 

Hidtil har EKCS kun haft én type medlemskab, hvorimod Gate 21 har arbej-

det med to modeller: Partnerskab der giver mulighed for at deltage i fælles 

projektudvikling og derigennem få gearet egne midler med eksterne midler - 

og et billigere medlemskab, som kun giver begrænsede muligheder for at 

deltage i fælles projekter. 

 

Placering af kontorer 

Der har været drøftet forskellige mulige placeringer af kontorer for den nye 

organisation, og den mest effektive løsning har vist sig at samle den nye or-

ganisation i ét hovedkontor i Albertslund. Der vil efter behov blive etableret 

et eller flere projektkontorer i region Sjælland i tilknytning til konkrete projek-

ter. 

 

Den videre proces 

– 27. maj 2016: Gate 21’s generalforsamling har formelt tiltrådt fusionen  

– Juni 2016: Kommunerne i region Sjælland udpeger to bestyrelsesrepræ-

sentanter fra KKR-kredsen, Region Sjælland én repræsentant og Roskilde 

Universitet én repræsentant 

– Juni 2016: Kommunerne underskriver erklæringer om partnerskab i den 

nye organisation  

– Juli 2016: Integration af de to organisationers arbejde og flytning til fælles 

lokaler  

– Anden halvdel af 2016: Dialog med de enkelte kommuner om forventnin-

ger og ønsker til projekter. 

 

Yderligere dokumentation 

Medlemskommunernes T17-repræsentanter har modtaget fusionsoplægget 

inkl. vedtægter for den fusionerede organisation. 

 

 Årsrapport 2015 fra Energiklyngecenter Sjælland kan ses på KKR Sjællands 

hjemmesiden under dagsorden til dagsorden til dagens møde.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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2.7. Beslutningssag: Fælles sekretariater/samarbejder, herun-
der finansiering af sekretariatsmedarbejder til Greater Co-
PENHAGEN 

SAG-2015-06080 hfh 

 

Baggrund 

På KKR mødet den 20. april var der enighed om at bakke op om Greater 

CoPENHAGEN-samarbejdet og at prioritere ressourcer til at øge sekretari-

atsbistanden til Greater CoPENHAGEN. Det blev besluttet, at disse skulle  

findes inden for de nuværende ressourcer for fælles sekretariater/samarbej-

der. I den forbindelse skulle der ske en vurdering af det samlede ressource-

forbrug til fælles sekretariater/samarbejder, og muligheden for at reducere 

de samlede udgifter, og om der vil kunne opnås synergi ved at samlokali-

sere nogle af ressourcerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder: 

– Følgende sammensætning af omprioritering af ressourcer: 

– Bruxelleskontoret: 300.000 kr. årligt fra 2017 

– Beskæftigelsessekretariatet: 162.000 kr. årligt 

– Rammeaftalesekretariatet: 200.000 kr. årligt  

– At rekrutteringsprocessen igangsættes med det samme, og udgifterne for 

resten af 2016 søges finansieret via fx vækstforum eller andre kilder. Al-

ternativt at der sker tidsbegrænset kommunal medfinansiering for den re-

sterende del af 2016. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af KKRs beslutning har K17-tovholderne undersøgt de eksiste-

rende tværkommunale sekretariater og samarbejder med fokus på opgaver, 

finansiering, organisering og synergi. Undersøgelsen har haft til formål at 

pege på finansiering af en sekretariatsmedarbejder hurtigst muligt, evt. via 

puljemidler eller øvrig tværkommunal finansiering. 

 

Organisering og synergi ved samlokalisering 

Det helt generelle udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde er, at 

det baseres på, at de enkelte kommuner stiller medarbejderressourcer til rå-

dighed. 

 

Inden for specifikke områder, der har stor økonomisk eller politisk betydning, 

har kommunerne valgt at oprette egentlige sekretariater til at varetage for-
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skellige opgaver. Sekretariaterne er netværksbaserede og er således af-

hængige af at samarbejde med de enkelte kommuners fagområder. Der er 

flere forskellige fordele ved de nuværende sekretariater; eksempelvis kan de 

arbejde målrettet inden for et område, der kan være svært at løfte for de en-

kelte kommuner, og de kan sikre kommunernes fælles interesser på tværs af 

de enkelte kommuners forskelligheder. Endelig bliver det således ikke en 

enkelt kommune, der kommer til at drive dagsordenen inden for områder af 

fælles strategisk betydning. 

 

Et opmærksomhedspunkt ved sekretariater kan imidlertid være, at de kan 

komme for langt væk fra den kommunale virkelighed. Det er søgt imøde-

kommet dels ved, at sekretariaterne er netværksbaserede og dels ved, at de 

enkelte sekretariater er koblet op på relevante fagområder i flere forskellige 

kommuner. Placeringen af sekretariaterne i flere forskellige kommuner har til 

formål at sikre et større kommunalt ejerskab og en større legitimitet. Endvi-

dere er der i forhold til placeringen af de enkelte sekretariater taget hensyn 

til de enkelte kommuners særlige styrkepositioner, faglige miljøer samt op-

hæng til kommuner, hvor der sidder medlemmer af KKR i centrale fælles po-

litiske udvalg. 

 

Undersøgelsen af potentielle synergieffekter ved en samling af tværgående 

sekretariatsressourcer har taget udgangspunkt i ovennævnte samt i princip-

perne for K17’s arbejdsform som præciserer, at arbejdet skal tilrettelægges 

med størst mulig spredning for at sikre, at så mange kommuner som muligt 

bidrager og har indflydelse på den tværkommunale dagsorden. Fokus er 

endvidere på en ubureaukratisk organisering af opgaverne, og i tæt samspil 

med kommunerne, herunder specialiserede faglige miljøer. 

 

Sekretariaterne er specialiserede, hvilket vanskeliggør ressourceudnyttelse 

på tværs af de faglige områder og dermed opnå den ønskede driftsoptime-

ring på ét årsværk. Derfor er anbefalingen at bibeholde den decentrale pla-

cering på tværs af kommunerne i region Sjælland. 

 

Opgaver og finansiering 

Undersøgelsen har alene omhandlet sekretariater/samarbejder med delta-

gelse og finansiering af alle 17 kommuner. Dermed har øvrige tværkommu-

nale samarbejder organiseret som ”frit-valgs-ordninger”, såsom VelfærdsIn-

novation Sjælland (VIS) og Fællesudbud Sjælland (FUS), ikke indgået i un-

dersøgelsen, da ikke alle kommuner deltager i finansieringen af VIS og FUS. 

Derfor kan disse sekretariater ikke indgå i finansieringen af fælles sekretari-

atsbetjening for alle 17 kommuner. 
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Undersøgelsen har derfor fokuseret på beskæftigelsessekretariatet, sund-

hedssekretariatet, rammeaftalesekretariatet samt Bruxelleskontoret, hvor 

alle kommuner bidrager økonomisk. 

 

Det er kendetegnende for de tre sekretariater, at de bidrager konkret til 

driftsopgaver i det kommunale samarbejde inden for de respektive fagområ-

der. Herudover har sekretariaterne en væsentlig rolle i forhold til at under-

støtte forskellige faglige netværk, styregrupper og regionalpolitiske udvalg. 

Endvidere styrker sekretariaterne samspillet med regionen. 

 

Det fælleskommunale og –regionale Bruxelleskontor bidrager til kommunale 

udviklingsprojekter, interessevaretagelse, informationsudarbejdelse, ansøg-

ninger fra kommunerne, koordinering af besøg m.m. på tværs af kommu-

nerne i regionen. 

 

Styregruppen for Bruxelleskontoret har på deres seneste møde drøftet bud-

gettet for Bruxelleskontoret 2017 samt foreslået, at der arbejdes hen mod en 

fusion eller et formaliseret, styrket samarbejde mellem region Sjællands Bru-

xelleskontor og andre aktører fra 2018. 

 

Fokus i denne undersøgelse har været på sammenhængen mellem finansie-

ring og udførelsen af større væsentlig, strategiske emner for kommunerne. 

Det er derfor vurderingen, at det er inden for rammerne af Bruxelleskontoret, 

at der bedst kan ske en omprioritering. Omprioriteringen kan suppleres med 

midler til udvikling og overhead fra de øvrige sekretariater.  

 

I forhold til muligheden for at reducere de samlede udgifter, vurderes det, at 

en yderligere reduktion af midlerne til de tværkommunale sekretariater, vil 

betyde et bortfald af opgaver, der kan løftes af sekretariaterne. 

 

K17 har behandlet sagen og anbefaler følgende sammensætning af omprio-

ritering af ressourcer: 

– Bruxelleskontoret: 300.000 kr. årligt fra 2017 

– Beskæftigelsessekretariatet: 162.000 kr. årligt 

– Rammeaftalesekretariatet: 200.000 kr. årligt.  

 

K17 besluttede at anbefale at iværksætte rekrutteringsprocessen med det 

samme og afsøge muligheder for finansiering via midler fra fx Vækstforum 

eller andre kilder. Alternativt kan der blive tale om tidsbegrænset kommunal 

finansiering for den resterende del af 2016. 

 

Opgaver, organisering og placering for sekretariatsmedarbejderen følger det 

beskrevne i KKR-sagen fra mødet den 20. april 2016. 



KKR Sjælland  | 13-06-2016 

 SIDE  |  28 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der sker an-

sættelse af en sekretariatsmedarbejder pr. januar 2017. Såfremt der kan fin-

des anden finansiering kan ansættelse ske tidligere. 

 

Det blev endvidere besluttet, at der skal laves et servicetjek af fælles sekre-

tariater/samarbejder, særligt med henblik på at vurdere fordele og ulemper 

ved at samlokalisere sekretariaterne/samarbejderne. 

 

  

2.8. Beslutningssag: Praksisplan - Proces 

SAG-2015-06080 hfh 

 

Baggrund 

Flere praksisplanudvalg rettede henvendelse til KL, da der var en oplevelse af, 

at de praktiserende lægers regionale repræsentanter ikke ønskede at indgå af-

tale omkring sygebesøg og samtaleterapi inden for de udlagte rammer.  

 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Or-

ganisation (PLO) har på den baggrund indgået aftale om, at decentralisering 

af sygebesøg og samtaleterapi kan starte op som en midlertidig ordning i en 

2-årig periode. Det har sat fornyet gang i forhandlingerne mellem almen 

praksis, kommunerne og regionen. De kommunale medlemmer af praksis-

planudvalget indleder sagen, og giver på mødet en status på forhandlin-

gerne. 

 

Da aftalerne om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi samt pleje-

hjemslæger og lungesatsning skal indgås senest med udgangen af 3. kvartal 

2016, kan der blive behov for en hurtig godkendelsesproces. Der lægges 

derfor op til, at der tages stilling til, hvordan beslutningsprocessen skal 

være. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland bemyndiger Praksisplanudvalget til at indgå 

og underskrive aftale med de praktiserende læger med forbehold for endelig 

godkendelse i de enkelte kommuner. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland drøftede senest den 21. april 2015 mandat til Praksisplanudval-

get. Her blev det besluttet, at kommunerne og KKR løbende inddrages i prak-
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sisplanarbejdet med henblik på at sikre et tilstrækkeligt mandat. Endvidere an-

befalede KKR Sjælland, at de sjællandske kommuner afsatte deres respektive 

andele af midler til aftalerne på deres budgetter. 

 

Flere praksisplanudvalg, herunder Praksisplanudvalg Sjælland, har rettet hen-

vendelse til KL, da der var en oplevelse af, at de praktiserende lægers regionale 

repræsentanter ikke ønskede at indgå aftale omkring sygebesøg og samtalete-

rapi inden for de udlagte rammer.  

 

KL bad på denne baggrund Danske Regioner om at samle RLTN sekretariats-

rådskredsen for en drøftelse af, om den fastlåste forhandlingssituation kunne 

afhjælpes. RLTN besluttede i januar 2016 at kontakte PLO med henblik på at 

afsøge muligheden for at starte decentraliseringen op som en midlertidig ord-

ning.  

 

./. RLTN og PLO har forhandlet siden starten af februar, og det har været vanske-

ligt. Derfor er der stor tilfredshed hos både Danske Regioner og staten over, at 

det har været muligt at få en aftale på plads.  

 

./. RLTN og PLO har herudover på baggrund af PLO’s ønske endvidere aftalt en 

række forslag til generelle bestemmelser, der kan indgå som standardvilkår i de 

underliggende aftaler, fx bestemmelser om håndtering af tvister, opsigelsesbe-

stemmelser og lignende. KL opfordrer de lokale parter i praksisplanudvalgene til 

at anvende disse bestemmelser. 

 

Aftalen skulle gerne være den energiindsprøjtning, som de lokale parter i prak-

sisplanudvalgene skal bruge til at indgå aftaler om decentralisering af sygebe-

søg og samtaleterapi, som aftalt ved overenskomstfornyelsen mellem RLTN og 

PLO i 2014, men også om nye opgaver, der er besluttet i Folketinget, som fx 

fasttilknyttet læger på plejecentre og lungesatsningen. 

 

Aftalerne om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi samt plejehjems-

læger og lungesatsning skal indgås senest med udgangen af 3. kvartal 2016. 

 

De lokale parter har på nuværende tidspunkt nedenstående midler at forhandle 

om.  

 

Oversigt over økonomi til almen praksis 2016 – 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Overenskomst-

midler1 
210 210 210 210 
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Decentrale 

midler (kom-

muner og regi-

oner) 

200 200 200 200 

Lungesatsning2 17 30 28 33 

Forløbsplaner3 53 112 127 142 

Plejehjemslæ-

ger4 
40 20 20 20 

I alt pr år 520 572 685 605 

1 Midler fra den centrale overenskomst, sygebesøg og samtaleterapi (2014-niveau) 

2Indeholder lungefunktionsmålinger, kompetenceudvikling og undersøgelsesprogram for bør-

neastma 

3 Jf. udmøntningsaftalen af december 2015   

4 Satspuljemidler 

 

Den sjællandske andel af overenskomstmidlerne (sygebesøg og samtaleterapi) 

er ca. 28 mio. kr. I forhold til sjællandsregionens andel af de decentrale midler, 

så er der tale om ca. 15 mio. kr. til de sjællandske kommuner og ca. 15 mio. kr. 

til Region Sjælland. Disse midler afsættes til brug over hele aftaleperioden, dvs. 

fra 2014 til udgangen af 2017. 

 

Praksisplanudvalg Sjælland er godt i gang med forhandlingerne om sygebesøg 

og samtaleterapi. Forhandlingsgruppen, der er nedsat af praksisplanudvalget, 

har et intensivt forhandlingsforløb i den kommende tid. Forhandlingsgruppen 

skal komme med forslag til aftaler på sygebesøg og samtaleterapi. Da aftalerne 

om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi samt plejehjemslæger og 

lungesatsning skal indgås senest med udgangen af 3. kvartal 2016, kan der 

blive behov for en hurtig godkendelsesproces. Der lægges derfor op til en stil-

lingtagen til, hvordan en beslutningsproces skal være. I den ene ende af ska-

laen kunne en proces være, at Praksisplanudvalget laver et forslag til en aftale, 

der sendes til godkendelse i alle kommuner. I den anden ende af skalaen gives 

medlemmerne af Praksisplanudvalgets medlemmer fuldt mandat til at indgå en 

aftale på alle kommunernes vegne. 

 

./. Praksisplanudvalget har endvidere besluttet, at sende forslag til Praksisplan for 

Almen Praksis 2015-18 i høring forud for en endelig godkendelse i efteråret 

2016. Høringsfristen er torsdag den 1. september 2016. I 2014 blev der udar-

bejdet en rammeplan for praksisplanen. Rammeplanen var en beskrivelse af de 

faktuelle forhold om regionens borgere og praktiserende læger samt information 

om snitflader og samarbejdsrelationer med de øvrige parter på sundhedsområ-

det. Praksisplan samt den allerede godkendte rammeplan danner grundlaget for 

arbejdet i Praksisplanudvalget. Praksisplanen er et dynamisk værktøj, hvis ind-

hold ændrer sig i takt med udviklingen, og som dermed sikrer et kontinuerligt 
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overblik over indsatser og ressourceanvendelse på området. Opdatering af pla-

nen skal medvirke til at sikre, at Praksisplanen udgør det centrale samarbejds- 

og planlægningsværktøj.  

 

K17 har behandlet sagen og anbefaler, at KKR Sjælland bemyndiger Praksis-

planudvalget til at indgå og underskrive aftale med de praktiserende læger med 

forbehold for endelig godkendelse i de enkelte kommuner. Herefter overgår pro-

cessen til lokalt kommunalt regi, herunder til håndtering i den enkelte kommu-

nes Kommunalt Lægelige Udvalg. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.9. Beslutningssag: Flygtningefordeling 2017 

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøfter årligt i juni måned fordelingen af flygtninge mellem de 

17 kommuner i region Sjælland i det efterfølgende år.  

 

Det sker på baggrund af, at Udlændingestyrelsen senest primo april udmel-

der landstallet for flygtninge, som må påregnes at skulle have opholdstilla-

delse i det kommende år. Landstallet for 2017 er fastsat til 15.000. Den hid-

tidige praksis med at lade Udlændingestyrelsen fastsætte regionskvoterne 

er videreført. 

 

Indstilling 

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

dingestyrelsen, at der er enighed om en fordeling mellem de 17 kommuner i 

KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den matemati-

ske model. 

 

Sagsfremstilling 

Udlændingestyrelsen har den 4. maj 2017 meddelt følgende regionskvoter 

for 2017: 

 

Region Antal 

Region Hovedstaden 3.339 

Region Sjælland 2.425 

Region Syddanmark 3.138 

Region Midtjylland 3.873 

Region Nordjylland 2.225 
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I alt 15.000 

 

Kommunalbestyrelserne inden for regionerne skal herefter søge at aftale, i 

hvilke kommuner, det antal flygtninge, der er fastsat i regionskvoterne, skal 

boligplaceres i 2017.  

 

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

sen af fordelingen på kommuner efter styrelsens matematiske model jf. lov-

givningen. Det er disse kommunekvoter, som styrelsen vil fastsætte, hvis 

kommunerne ikke indgår anden aftale. 

 

Hvis kommunekontaktrådene inden for en region ikke inden den 10. septem-

ber 2016 har givet Udlændingestyrelsen meddelelse om indgåelse af frivillig 

aftale om kommunekvoter, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. 

september 2016 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som må 

påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner i 2017 jf. integrationslovens § 

8 stk. 3 og § 9 i boligplaceringsbekendtgørelsen.  

 

I beregningen af fordelingen indgår antal indbyggere, antal indvandrere og 

flygtninge samt familiesammenførte til flygtninge i de enkelte regioner og 

kommuner.  

 

De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er:   

Greve 93 

Køge 149 

Roskilde 295 

Solrød 55 

Odsherred 83 

Holbæk 199 

Faxe 107 

Kalundborg 123 

Ringsted 85 

Slagelse 195 

Stevns 90 

Sorø 108 

Lejre 83 

Lolland 143 

Næstved 243 

Guldborgsund 224 

Vordingborg 150 

I alt 2425 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. Medlemmerne af Dansk Folkeparti 

kunne ikke tiltræde indstillingen, idet man ikke går ind for, at der skal ske en 

fordeling af flygtninge til kommunerne. 

 

  

2.10. Orienteringssag: 8 nationale mål på sundhedsområdet 

SAG-2015-05406 hfh 

 

Baggrund 

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL indgik den 29. april 

2016 en aftale om fælles nationale mål på sundhedsområdet. Nationale mål 

på sundhedsområdet er en del af økonomiaftalen for 2016, hvor regeringen, 

KL og Danske Regioner aftalte, at der skulle fastsættes få, ambitiøse og for-

pligtende mål for udvikling af sundhedsvæsenet. Flere af målene indgår alle-

rede i arbejdet med sundhedsaftalerne. Der forestår dog et arbejde med at 

drøfte, hvordan de nationale mål og indikatorer omsættes til konkrete lokale 

delmål og indsatser, og bedst indgår i allerede eksisterende mål i sundheds-

aftalerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

De otte mål er: 

1. Bedre sammenhæng for patienten 

2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter 

3. Øget patientinddragelse 

4. Styrket behandlingsindsats 

5. Høj patientsikkerhed 

6. Hurtigere udredning og behandling 

7. Flere sunde leveår 

8. Mere effektivt sundhedsvæsen 

 

Den samlede oversigt over nationale mål og indikatorer kan findes på Sund-

heds- og ældreministeriets hjemmeside: 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikatio-

ner_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx 

 

Formålet med nationale mål på sundhedsområdet er at sætte en tydeligere 

retning for udviklingen af sundhedsvæsenet. Målene skal understøtte og ud-

vikle et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med afsæt i den en-

kelte borgers behov.  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx
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Med det nye samarbejde om fælles kvalitetsmål er der et ønske om en ny 

tilgang til arbejdet med kvalitet med afsæt i borgerens behov. På nuværende 

tidspunkt er der dog i høj grad tale om mål baseret på regionale sundheds-

data. Der forestår derfor et arbejde med at udvikle data, der belyser det 

kommunale sundheds- og ældreområde og med fokus på effekt og værdi for 

borgeren. 

 

Aftalen om nationale mål indeholder følgende elementer: 

- At målopfølgningen skal ses i relation til sundhedsaftalearbejdet 

- At der laves en årlig statusrapport med udviklingen i de nationale mål, 

som skal danne afsæt for dialogen  

- At der er en årlig politisk opfølgning i foråret med deltagelse af Sund-

heds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, hvor udviklingen og 

evt. justeringer aftales 

- At der etableres et rådgivende dialogpanel med deltagelse af de cen-

trale faglige aktører og patientforeninger, som skal bidrage med at kvali-

ficere kvalitetsarbejdet.  

 

Der skal nu igangsættes en dialog kommunerne imellem og med regionen 

om behovet for at omsætte de nationale mål og indikatorer i sundhedsafta-

len.  

 

KL vil i forhold til udviklingen af målene i samarbejde med kommunale re-

præsentanter drøfte, hvordan man kan udvikle flere kommunale kvalitetsmål 

med afsæt i den enkelte borgers behov.  

 

Den administrative styregruppe for sundhedssamarbejde har nedsat en ar-

bejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg om det fælles kvalitetsarbejde til vi-

dere behandling på mødet i Styregruppen for sundhedssamarbejdet den 14. 

september. Som led i arbejdet skal gruppen forholde sig til i hvilket omfang 

de nye kvalitetsmål forudsætter ændringer i Sundhedsaftalens monitorering 

alternativt om der er behov for et skærpet fokus på en eller flere indikatorer 

udmøntet i konkret handleplan. Sagen skal herefter behandles i Sundheds-

koordinationsudvalget. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.11. Orienteringssag: Praksisplan for fysioterapi 2016 

SAG-2015-06080 hfh 
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Baggrund 

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

ode udarbejde en fælles praksisplan for fysioterapi i regionen. 

 

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 2016 er behandlet i Samarbejdsudval-

get for Fysioterapi, og der er enighed om planen. Praksisplanen sendes der-

for i høring. 

 

Praksisplanen er Region Sjællands og kommunernes fælles plan for tilrette-

læggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om, at praksisplanen 

sendes i høring til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der forelægges ”Praksisplan for fysioterapi 2016”. Praksisplanen er Region 

Sjællands og kommunerne i regionens fælles plan for tilrettelæggelse af den 

fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Forsalget til praksisplan 

kan findes på Region Sjællands hjemmeside:  

Http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Docu-

ments/2602/2999743.PDF 

 

Praksisplanen er behandlet på samarbejdsudvalgsmødet for fysioterapi den 

4. maj 2016, og udvalget har anbefalet planen og er enige om indholdet.  

 

Praksisplanen har først og fremmest sit udgangspunkt i indholdsbeskrivel-

sen i de konkrete overenskomster om fysioterapi. Dernæst har planen sit af-

sæt i Sundhedsaftalen 2015-18 mellem Region Sjælland og kommunerne i 

Region Sjælland: ”Sundhedsaftalen 2015- 2018 - Fælles om bedre sund-

hed”. Praksisplanen omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi 

og ridefysioterapi. 

 

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.  

 

Anbefalingerne er tematiseret i afsnit 2.2. under følgende overskrifter:  

– Kapacitet og planlægning 

– Udvikling af samarbejde og dialog 

http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Documents/2602/2999743.PDF
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Documents/2602/2999743.PDF
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– Sikring og udvikling af faglig kvalitet i fysioterapien 

– Fokus på økonomi og resurseanvendelse 

– Ridefysioterapi. 

 

Plan for høringsproces 

Der er planlagt følgende proces med behandling i administrative og politi-

ske, regionale og kommunale fora: 

– Beslutning om udsendelse af udkast til praksisplan i høring i Regionsrådet 

den 2. juni 2016 

– Orientering om udsendelse af udkast til praksisplan i høring i Kommune 

Kontakt Rådet (KKR) den 13. juni 2016 

– Udsendelse af udkast til praksisplan til høring blandt samarbejdspartnere i 

perioden 15. juni – 26. september 2016 

– Behandling af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016” i Samarbejdsudvalget for 

Fysioterapi 25. oktober 2016 

– Godkendelse af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016” møde i KKR 22. no-

vember 2016 

– Godkendelse af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016” i Regionsrådet den 8. 

december 2016. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.12. Orienteringssag: Årsrapport 2015 fra Socialtilsyn Øst 

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår 

af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 11.   

 

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Mini-

steriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om socialtilsy-

nets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov 

om socialtilsyn. 

 

./. Der tages forbehold for redaktionelle ændringer i årsrapporten, der offentlig-

gøres den 22. juni 2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
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Ved afslutningen af 2015 havde Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 

1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. 

 

Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 86 medar-

bejdere – 69 tilsynskonsulenter og 17 stabsmedarbejdere herunder 4 ledere. 

 

Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og ple-

jefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. 

Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes. 

 

Overordnet set, kan det konkluderes: 

– At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunk-

ter, har en generel høj kvalitet 

– At tilbuddene er blevet mere opsøgende for at få kommunerne til at op-

stille indsatmål for de borgere, de visiterer til tilbuddene, og at tilbuddene 

fortsætter det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmå-

lene og dokumentationen af resultaterne  

– At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af 

magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus 

på blandt andet gråzoner – magt eller omsorg? 

– At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med 

at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kom-

munerne m.m. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamilierne tager an-

svar og er bevidste om pligter og rettigheder  

– At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske kon-

struktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke har indfly-

delse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er 

af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den 

gældende lovgivning på området  

– At en lav bedømmelse ikke er det samme som at sige, at kvaliteten i de 

sociale tilbud og plejefamilierne generelt er dårlig. 

 

Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de pleje-

familier og sociale tilbud, som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med. 

 

Der er gennemført 2.144 tilsyn: 

– 1.599 på plejefamilieområdet 

– 545 på tilbudsområdet. 

 

Socialtilsyn Øst har ny-godkendt: 

– 13 sociale tilbud  

– 80 plejefamilier. 
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Derudover har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:  

– Ny-godkendt 80 plejefamilier og 13 sociale tilbud  

– Taget stilling til i alt 30 tilbud vedrørende servicelovens § 85 botilbud, 

hvoraf 15 af disse er besluttet omfattet af reglerne for socialtilsyn  

– Truffet 127 afgørelser med vilkår, der er fordelt på 27 specifikke plejefami-

lier og 100 specifikke sociale tilbud. Afgørelserne indeholder totalt 173 vil-

kår, der er fordelt på 31 plejefamilier og 142 sociale tilbud  

– Modtaget 67 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer, 20 af ansøg-

ninger har resulteret i en godkendelse  

– Modtaget 51 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter hen-

holdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler  

– Modtaget og behandlet 230 henvendelser om bekymrende forhold – 

whistleblowordningen.  

 

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft, 

er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, 

tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. So-

cialtilsynene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan endvi-

dere konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at 

der kommer fokus på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne.    

 

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et 

kvalitetsløft i to år, kan Socialtilsyn Øst overordnede konstatere, at formålet 

med tilsynsreformen har givet god mening i praksis. 

 

Årsrapporten og en evt. opfølgning tværkommunalt vil efter sædvanlig prak-

sis blive drøftet i styregruppen for rammeaftalen.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Udpegning til bestyrelsen for Copenhagen Phil  

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege til bestyrelsen for Copenhagen Phil.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlem af bestyrelsen for Co-

penhagen Phil.  

 

Sagsfremstilling 

Karsten Lorentzen, (O) Roskilde er medlem af bestyrelsen for Copenhagen 

Phil (tidligere Sjællands Symfoniorkester) udpeget af KKR Sjælland. Karsten 

Lorentzen har ønsket at trække sig fra pladsen i Copenhagens Phil ’s besty-

relse, og KKR Sjællands skal derfor udpege et nyt medlem af bestyrelsen. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, og udpegede Henrik Boye, (I) Solrød 

Kommune, som nyt medlem af bestyrelsen for Copenhagen Phil.  

 

  

3.2. Udpegning til ny bestyrelse Gate 21 

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21 fusioneres. Det forudsættes i fusi-

onsoplægget, at kommunerne i Region Sjælland udpeger to borgmestre til 

den ny bestyrelse. Region Sjælland ét medlem og Roskilde Universitet ét 

medlem. Bestyrelsen vil derudover bestå af fire borgmestre fra Region Ho-

vedstadens kommuner og seks medlemmer fra øvrige partnere. Borgmeste-

ren eller andet medlem af kommunalbestyrelsen fra partnerkommunerne er 

deltager i ”borgmesterforum”, som er rådgivende organ for bestyrelsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger 2 medlemmer af Gate 21’s besty-

relse.  

 

Sagsfremstilling 
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I forbindelse med fusionen mellem Gate 21 og Energiklynge Sjælland og 

indtil den ordinære generalforsamling i 2018 anvendes overgangsbestem-

melser. KKR Sjælland skal således udpege to kommunale medlemmer fra 

kommunerne i Region Sjælland. Udpegningen gælder for resten af valgperi-

oden og indtil borgmesterforum har foretaget en ny udpegning og den ordi-

nære generalforsamling har været afholdt i 2018. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

Til bestyrelsen for Gate 21 blev udpeget: 

Byrådsmedlem Jeppe Trolle, (B) Roskilde Kommune 

Byrådsmedlem Christina Krzyrosiak Hansen, (A) Holbæk Kommune. 
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4. KKR 

 

 

4.1. Mødeplan 2017  

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland godkendte på møde den 11. juni 2014 mødeplan for 2017. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har godkendt følgende mødeplan for 2017:  

– Mandag den 6. februar 2017 

– Tirsdag den 25. april 2017 

– Mandag den 12. juni 2017  

– Torsdag den 31. august 2017 

– Onsdag den 11. oktober 2017. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser  

SAG-2015-06080 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 

– KKR formandskabets besøgsrunde hos kommunalbestyrelser/byråd er af-

sluttet. 16 af de 17 kommuner er besøgt. Der er fortsat en åben invitation 

for kommuner, der ønsker yderligere møde i den tilbageværende del af 

valgperioden. 

 

– Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har imødekommet 

UCSJs ansøgning om at etablere en diplomingeniøruddannelse i Kalund-

borg. 

 

– KKR Sjællands formandskab har holdt møde med repræsentanter for DH 

(Danske Handicaporganisationer) i det regionale dialogforum. Man drøf-

tede bl.a. en undersøgelse fra det centrale handicapråd 2015,  om hvor-

dan kontakten mellem borgere med handicap og den kommunale forvalt-

ning opfattes. Undersøgelsen var dagsordenssat på temadag om ramme-

aftalen den 1. april 2016 og viser bl.a. forskellige opfattelser mellem sags-

behandlere og brugere. Dialogforum pegede på, at temaet er vigtigt at ar-

bejde med.  

 

– Socialdemokraterne meddeler, hvem der bliver medlem og stedfortræder i 

KKR Sjælland efter Hanne Brøndels (A) død.  

 

Beslutning 

Niels Hörup orienterede supplerende om, at KKR formandskabet har efter-

spurgt et bud fra styregruppen for rammeaftalen i forhold til, hvad der evt. 

kan iværksættes i fællesskab i forhold til de problemstillinger, som fremgår 

af analysen fra det Centrale Handicapråd. Analysen vedrører hvordan kon-

takten mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning opfat-

tes. 
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Socialdemokraterne meddelte, at nyt medlem af KKR Sjælland er Byråds-

medlem Christina Krzyrosiak Hansen, (A) Holbæk Kommune  

 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  



KKR Sjælland  | 13-06-2016 

 SIDE  |  44 

6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2015-06080 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 

13. september 2016 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 

9.30-13.00. Bemærk mødet er forlænget. Partierne aftaler selv gruppemø-

der. Gruppemøderne kan placeres fra kl. 8.00-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 13. september 2016 forventes følgende sager: 

 

Det er aftalt, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann deltager på mø-

det fra kl. 12-13. 

– Turisme  

– Forslag til regional væksthusaftale. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  



KKR Sjælland  | 13-06-2016 

 SIDE  |  45 

7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

 

Beslutning 

Holger Schou Rasmussen foreslog på baggrund af undersøgelser/analyser i 

Lolland kommune af til- og fraflytning, at der ses nærmere på den opgave og 

udgiftspres de sjællandske kommuner oplever blandt andet med afsæt i an-

delen, der forsørges offentligt. 

 

  

 

 


