
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2016 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 20-04-2016 09:30 

Sted: Sørup Herregård 

 Sørupvej 26  

 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30 - 12.30.  

 Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

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

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

SAG-2015-06079 adr, hfh 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen. 

 

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. 

 

 

1.2. Godkendelse af referat 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde den 9. februar 2016 blev udsendt den 15. februar 2016.  

 

Indstilling 

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

den 9. februar 2016. 

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Refe-

rat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.PDF  

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76667/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.PDF
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2. Regionalpolitiske sager 

 

 

2.1. Beslutningssag: National aftale for Væksthusene 2017 

SAG-2015-06079 hfh 

 

Baggrund 

Væksthusene varetager den specialiserede erhvervsservice for kommu-

nerne. Der indgås en årlig national aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækst-

ministeriet, der efterfølgende udmøntes regionalt i en resultatkontrakt mel-

lem det pågældende KKR og Væksthuset. KL skal sikre det bredest mulige 

mandat fra kommunerne til den nationale aftale for 2017, og ønsker derfor at 

få input fra KKR til forhandlingsoplægget, inden det godkendes af KL’s be-

styrelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter nedenstående emner og giver en til-

bagemelding til KL, om det er de rette emner til den nationale Væksthusaf-

tale 2017. 

 

Sagsfremstilling 

KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg har drøftet en række foreløbige 

emner, der kan indgå i KL’s oplæg til forhandlingerne med staten om den 

nationale aftale for væksthusene for 2017. Der er tale om følgende indsats-

områder, der er fælles for væksthusene, og som KL kan tage op i drøftel-

serne med staten om den nationale aftale for 2017 for Væksthusene: 

 

Væksthusene som knudepunkt  

Væksthusene som knudepunkt spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre sam-

menhæng og overskuelighed for virksomhederne. For at sikre at virksomhe-

derne fortsat har et centralt knudepunkt, er væksthusenes samarbejde med 

vækstfora, kommuner, business regioner, andre operatører og statens brug 

af væksthusene som operatør på nye initiativer afgørende. 

 

Ved at samle programmer og projekter skabes der overskuelighed samt til-

gængelighed for virksomhederne. Yderligere er det dokumenteret, at vækst-

husene er den operatør, som virksomhederne har det største kendskab til i 

det danske erhvervsfremmesystem. KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsud-

valg lægger op til, at KL i drøftelserne med staten fokuserer på fastholdelse 

og styrkelse af væksthusenes knudepunktsfunktion.  
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Sammenhængskraften mellem kommuner og væksthuse 

Udfordringerne med at skabe vækst og arbejdspladser bliver ikke mindre i 

de kommende år, og væksthusene og den kommunale erhvervsservice bør 

stå sammen om at sikre, at danske virksomheder og iværksættere får den 

bedst mulige hjælp og service i hele Danmark. Den kommunale erhvervsser-

vice og væksthusene som system er etableret, og har samlet set et stærkt 

rationale, men det er nødvendigt at overveje, om sammenhængskraften kan 

blive endnu bedre. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget foreslår, at vækst-

husene fortsat har fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbej-

derne på tværs af væksthusene, den lokale erhvervsservice m.v. Herunder 

at sikre, at den lokale kommunale erhvervsservice og væksthuskonsulenter 

er klædt på til at udgøre en sammenhængende erhvervsservice, så ingen 

virksomheder tabes. 

 

Industrialisering 4.0 og digitalisering  

Digitalisering er et emne, der pt. fylder i dansk erhvervsliv. Danmark har en 

erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder, og det er 

afgørende for denne målgruppe, at de får tilført de rette kompetencer i for-

hold til digitalisering af virksomheden. Det er en sårbar gruppe, idet de ty-

pisk ikke selv har størrelsen og kompetencerne til at udvikle deres virksom-

hed i denne retning. Jf. Aftale om rammerne for Væksthusene 2016-2020 

har væksthusene til opgave at være på forkant med markedets aktuelle ud-

viklingstendenser. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget foreslår, at indu-

strialisering 4.0 og digitalisering er vigtige indsatsområder for væksthusene i 

2017.  

 

Resultatmål for væksthusene 

Den nationale aftale indeholder måltal for væksthusenes aktivitet, kvalitet og 

effekt samt for deres samfundsøkonomiske afkast. KL’s Arbejdsmarkeds - og 

Erhvervsudvalg foreslår, at man i aftalen for 2017 fastholder måltallene, og 

dermed fortsat stiller høje krav til aktiviteter, resultater og effekter. På denne 

måde sikrer man kontinuitet i målingerne. Derudover foreslås det, at man 

indfører et nyt mål, der går på at måle effekten af de kollektive uddannelses-

forløb, som væksthusene har til opgave at udføre på tværs af væksthusene 

for at dele viden og ressourcer.  

 

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen 

Regeringen har igangsat et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at for-

enkle og fokusere midlerne. Formålet med eftersynet er at give et samlet 

overblik over erhvervsfremmeindsatsen på tværs af den offentlige sektor 

samt vurdere, om organiseringen og indholdet af den samlede indsats sikrer 

en enkel og effektiv indsats. Initiativet er forankret i Finansministeriet og fo-

retages med ekstern konsulentbistand, og den endelige rapport foreligger i 
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maj 2016. KL arbejder aktivt på at synliggøre væksthusenes knudepunkts-

funktion, og sammenhængskraften til kommunerne er i et forenklingsper-

spektiv helt central. Derfor er det for KL også et fokuspunkt i forhandlingerne 

med staten om den nationale aftale for Væksthusene for 2017. 

 

Videre proces vedr. national aftale 

Når KL har fået tilbagemeldingerne fra drøftelserne i KKR, vil Arbejdsmar-

keds- og Erhvervsudvalget igen drøfte KL’s forhandlingsoplæg. Et udkast til 

forhandlingsoplæg vil også blive drøftet med væksthusenes formænd, inden 

det bliver fremlagt til godkendelse i KL’s bestyrelse. Den nationale vækst-

husaftale vil herefter blive drøftet og indgået sammen med aftalen mellem 

regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Den nationale aftale 

er efterfølgende grundlaget for den regionale aftale (resultatkontrakt), som 

det enkelte KKR indgår med væksthuset i det pågældende område 

 

 

2.2. Beslutningssag: Retningslinjer for digital infrastruktur 

SAG-2015-06079 hfh 

 

Baggrund 

På møde i KKR den 9. februar 2016 blev fælles retningslinjer for digital infra-

struktur behandlet under punkt 2.5. KKR bemyndigede KKR formandskabet 

til at færdigforhandle en aftale med de øvrige parter og besluttede at sagen 

kunne forelægges til skriftlig behandling for KKR på ny.  

 

På baggrund af høring af alle kommuner og den efterfølgende behandling 

på Digitalt Aktionsforum den 21. marts, er udarbejdet endelige retningslinjer.  

 

Indstilling 

Der indstilles, at KKR Sjælland med teleindustriens ændringsforslag godken-

der retningslinjer for digital infrastruktur. 

 

Sagsfremstilling 

Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har nedsat Digitalt Akti-

onsforum i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Tele-

industrien. Kommunerne er repræsenteret ved KKR formandskabet. Målsæt-

ningen er at få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bred-

bånd i hele regionen. Der skal være lige adgang for alle til de digitale løsnin-

ger med bredbåndsforbindelser på mindst 100 MBit/s, hvilket er i tråd med 

regeringens udspil "Bedre bredbånd og mobildækning" fra marts 2013. Her 

er formuleret en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal 

have adgang til bredbåndsforbindelser med mindst 100 MBit/s download i 
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2020. Som et led i at indfri målsætningen er udarbejdet vedlagte retningslin-

jer for digital infrastruktur.  

 

./. Retningslinjer for Digital Infrastruktur indeholder: 

– En mastepolitik 

– En gravepolitik og 

– Principper for leje af kommunalt eller regionalt ejede arealer og bygnin-

ger. 

 

På mødet i Digitalt Aktionsforum den 21. marts var der bred opbakning til de 

kommunale ændringsforslag til retningslinjer for digital infrastruktur.  

  

Der blev fra teleindustrien stillet et enkelt ændringsforslag til afsnittet om-

kring gruppetilladelser. Det er foreslået at afsnittet erstattes med følgende 

ordlyd: 

 

”Ved større sammenhængende arbejder med udrulning af bredbånd o.l., kan 

der gives en samlet tilladelse til selve gravearbejdet med nedlægning af led-

ninger til hovednettet i et område og til de senere nødvendige stikledninger 

ind til de bygninger, der skal tilsluttes til hovednettet. Tilladelsen skal tidsbe-

grænses til en periode på 3-6 måneder. En samlet tilladelse sikrer let sags-

behandling og en samlet inddragelse af grundejerne om hele processen ” 

 

Det er umiddelbart vurderingen, at formuleringen kan imødekommes, da der 

alene er tale om, at kommunerne kan give en samlet tilladelse, der er ikke 

noget krav om at kommunerne skal. Formuleringen ændrer således ikke 

ved, at det er den enkelte kommune, der vurderer om det er hensigtsmæs-

sigt med gruppetilladelser. 

 

Sagen har været drøftet i K17, der indstiller, at retningslinjerne med telein-

dustriens ændringsforslag godkendes. 

 

 

2.3. Beslutningssag: Greater CoPENHAGEN - sekretariatsmed-
arbejder 

SAG-2015-06079 hfh 

 

Baggrund 

Greater Copenhagen-samarbejdet er ved at gå ind i en fase, hvor det bør 

overvejes om kommunerne på Sjælland bør kaste flere ressourcer ind i sam-

arbejdet, med henblik på at påvirke samarbejdet i en retning, hvor de sjæl-

landske kommuner i endnu højere grad kan se sig selv i det. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender, at der projektansættes en sekre-

tariatsmedarbejder til arbejdet med Greater Copenhagen i en 2 årig periode. 

 

Sagsfremstilling 

Politisk har det fra starten ligget klart, at det er en forudsætning for kommu-

nerne på Sjælland at de skal kunne se sig selv i samarbejdet Greater Co-

penhagen. På den baggrund blev der udarbejdet et fælles politisk indspil til 

Greater Copenhagen, der giver sigtelinjerne for hvordan de sjællandske 

kommuner ønsker at påvirke samarbejdet. Endvidere har det været et op-

drag, at sikre at Greater Copenhagen holdes fokuseret omkring vækst og ar-

bejdspladsskabelse i hele Greater Copenhagen-regionen. 

 

Det er langt hen af vejen lykkedes at få indflydelse med den nuværende be-

sætning – KKR formandskabet i bestyrelsen, 2 kommunaldirektører i styre-

gruppen, 1 KKR sekretariatsmedarbejder med støtte fra 2 kommunale med-

arbejdere (Roskilde/Køge) til koordinationsgruppen og diverse arbejdsgrup-

per samt ad hoc kommunale medarbejdere i arbejdsgrupper og projekter. 

Uanset ønsket om at holde samarbejdet fokuseret er det tydeligt, at det bli-

ver sværere og sværere at koordinere de mange indsatser samt sikre den 

nødvendige forankring i kommunerne. Ligesom det også er tydeligt, at dem  

der kaster flest administrative resurser i projektet også i højere grad påvirker 

dagsordnerne. 

 

Region Hovedstaden har 4 fuldtidsmedarbejdere i koordinationsgruppen, 

KKR Hovedstaden har ud over deres KKR sekretariatsmedarbejder en pro-

jektansat medarbejder, der arbejder fuld tid med Greater Copenhagen. Re-

gion Sjælland har pt. 3 medarbejdere, der deltager i møderne i koordinati-

onsgruppen, men ingen af dem er fuld tid på projektet. Herudover stiller Kø-

benhavns Kommune og de svenske samarbejdspartnere op med et varie-

rende antal medarbejdere til arbejdet. 

 

I K17 er der enighed om at Greater Copenhagen-samarbejdet er i en fase, 

hvor der er behov for at bringe flere ressourcer ind i samarbejdet, med hen-

blik på at påvirke samarbejdet i en retning hvor de sjællandske kommuner i 

endnu højere grad kan se sig selv i det. Der er særligt behov for at få koordi-

neret indsatsten mellem bestyrelse, styregruppe, koordinationsgruppe, pro-

jekter og arbejdsgrupper. Der vil således være behov for at styrke sekretari-

atsindsatsten. Der lægges op til en medarbejder i en 2 årig projektansæt-

telse, da det skønnes, at være den korteste periode i forhold til at gøre stil-

lingen attraktiv. Udgifterne fordeles mellem kommunerne i region Sjælland, i 

forhold til antallet af indbyggere i den enkelte kommune. Udgiften pr. indbyg-

ger anslås til at være op til 0,92 kr. Af hensyn til opgaveløsningen foreslås 
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medarbejderen organisatorisk placeret med udgangspunkt i tæthed til KKR-

formanden og KKR-sekretariatet. Medarbejderen skal: 

– Deltage i sekretariatsbetjening af den politiske bestyrelse og administra-

tive styregruppe for GREATER CoPENHAGEN-samarbejdet 

– Deltage i koordinationsgruppens møder 

– Deltage i analyseopgaver af forskellig karakter 

– Medvirke til at sikre at de igangsatte projekter kører planmæssigt 

– Medvirke til at understøtte det tværkommunale samarbejde og sikre en 

forankring af den fælles dagsorden blandt kommunerne på Sjælland 

– Deltage i Erhvervskoordinationsgruppens(EKO) møder 

– Koordinere i forhold til dagsordener på Vækstforum i samarbejde med den 

øvrige del af Erhvervskoordinationsgruppen. 

 

 

2.4. Orienteringssag: Greater CoPENHAGEN – Status 

SAG-2015-06079 hfh 

 

Baggrund 

Der gives en kort status for arbejdet i Greater Copenhagen herunder organi-

sering, handleplan, international markedsføring, trafikcharter, fokusering af 

den lokale erhvervsservice og Styrket kommunal inddragelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Organisering 

Organisationen bag Greater Copenhagen-samarbejdet, The Greater Copen-

hagen & Skåne Committee, gik officielt i luften den 1. januar 2016. Organi-

sationen har en politisk bestyrelse med 18 medlemmer, ni fra hver side af 

Øresund og med repræsentanter fra kommuner og regioner. Samtlige 79 

kommuner i GC-regionen er medlemmer af samarbejdet. 

 

Formandskabet består af tre personer – en formand og to næstformænd, der 

udpeges af de tre regionale geografier for 1 år ad gangen. Formandskabet 

består i dag af medlemmer fra Region Sjælland, Region Skåne og KKR Ho-

vedstaden (formand). Der er aftalt en model for rotation af formandsposten, 

der tager højde for tilslutningen til samarbejdet i den enkelte geografi.  

 

Budgettet for 2016 er på 11 mio. kr. finansieret 50/50 på dansk og svensk 

side. Finansieringen på danske side kommer via erhvervsudviklingsmidlerne 

og udgøres af de midler, der før gik til finansiering af Øresundskomitéen. 
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Der er således ingen kommunal medfinansiering af samarbejdets basisydel-

ser (fx One-Point Entry og Investorportal), men der vil blive tale om delta-

gerbidrag i tilvalgsprojekter.  

 

Handleplan 2016  

Greater Copenhagen har udarbejdet en handleplan (http://www.greater-

cph.dk/komiteen/handlingsplan) der udstikker retningen for samarbejdet i 

2016. Handlingsplanen afspejler det ståsted, samarbejdet har på nuvæ-

rende tidspunkt, hvor nogle indsatser er kommet godt i gang, og er klar til 

næste skridt (fx brandet), mens andre kræver mere udvikling, før de kan ud-

rulles i hele Greater Copenhagen-geografien.  

 

I handlingsplanen præsenteres først visionen og de fem vedtagne formål for 

samarbejdet, som fremgår af vedtægterne. De fem formål er, at:  

1. Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”  

2. Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur  

3. Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talen-

ter  

4. Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder under-

støtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke 

de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for 

vækst  

5. Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.  

 

For hvert af de fem formål er der i handlingsplanen opstillet en række bud 

på langsigtede målsætninger, som sætter retning for aktiviteterne i hand-

lingsplanen, og kobler dem med den langsigtede vision. Sidst i handlingspla-

nen beskrives indholdet af de besluttede basistjenester og tilvalgsprojekter. 

Der er endnu ikke udarbejdet en projektbeskrivelse for det fælles turisme-

projekt. 

 

International markedsføring  

Copenhagen Capacity har leveret et oplæg på international markedsføring i 

regi af Greater Copenhagen. Der lægges op til udvikling af en digital kam-

pagneplatform, der kan håndtere en række skræddersyede markedsførings-

kampagner med forskelligt indhold og målrettet specifikke målgrupper (fx ta-

lent inden for gaming og life science eller erhvervsområder som green tech 

og supply chain). 

 

Derudover lægges der op til at gennemføre seks kampagner i de kommende 

to år. De to første kampagner, der finansieres af Copenhagen Capacitys nu-

værende, skal bl.a. bruges til at demonstrere konceptets potentialer over for 

http://www.greater-cph.dk/komiteen/handlingsplan
http://www.greater-cph.dk/komiteen/handlingsplan
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virksomheder og organisationer. De næste kampagner skal forventeligt fi-

nansieres af Greater Copenhagen parterne med medfinansiering fra private 

parter.  

 

Trafikcharter 

Forslag til nyt Trafikcharter for den nye Greater Copenhagen geografi med 

Skåne er under udarbejdelse. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe 

med repræsentanter fra alle parter i Greater Copenhagen. 

 

./. Et første forslag har været behandlet i styregruppen for Greater Copenhgen, 

der besluttede, at nedsætte en afklaringsgruppe blandt sine medlemmer, der 

bl.a. skulle kigge på forslag til Øresundsforbindelser og prioriteringsniveau, 

herunder om motorveje bør prioriteres. Deres forslag til Greater Copenha-

gens samlede styregruppe med henblik på politisk forelæggelse er nu klar.  

 

Udgangspunktet for arbejdet har været, at Trafikcharteret skal være kort og 

klart, og at alle parter kan stå inde for hovedindholdet og kan genfinde sig 

selv. Der er indgået kompromisser om indhold og formuleringer. 

Formålet med Trafikcharteret fremgår af et kommissorie tilbage fra 2013 (Se 

også oprindeligt trafikcharter http://www.greatercph.dk/projekter/trafikchar-

ter), som grundlag for udarbejdelse af det første trafikcharter. Trafikcharteret 

skal sikre: 

– En øget koordinering af parternes udvalgte og relevante infrastrukturtiltag 

og investeringer. 

– Koordineret og styrket dialog med f.eks. nationale regeringer, myndighe-

der og udvalg. 

– Styrket, strategisk dialog med interessenter. 

 

Opdraget for KKR Sjællands repræsentanter har været at få mest muligt 

med fra de 17 kommuners fælles trafikudspil Sjælland baner vejen frem. 

Forslaget til trafikcharteret indeholder en række små indledende afsnit som 

beskriver Greater Copenhagen set i forhold til betydningen af trafik og infra-

struktur. 

 

Forslaget indeholder 6 indsatser: 

– Københavns lufthavn 

– Femern Bælt-forbindelsen 

– Forbindelser over Øresund 

– Baner med høj hastighed 

– Sammenhængende kollektivt trafiksystem 

– Grøn mobilitet og fossilfri transport 
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Under hver indsats opstilles en række konkrete mål. Disse mål er meget vig-

tige, da det er dem parterne sammen vil arbejde for.  

 

Samordning af erhvervsfremmesystemet 

Styregruppen for Greater Copenhagen har igangsat en række samordnings-

tiltag på erhvervsfremmeområdet som opfølgning på IRIS Groups kortlæg-

ning fra 2014 af erhvervsfremmeaktørerne på den danske side af Greater 

Copenhagen. Der arbejdes for indeværende med følgende områder:  

– Klima- og miljø  

– Sundhed  

– Den lokale erhvervsservice  

 

- Erhvervsfremmeaktører på klima- og miljøområdet  

En arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger til samordning af de 

grønne erhvervsfremmeaktører, der er blevet godkendt af bestyrelsen for 

Greater Copenhagen. Effektueringen af anbefalingerne er nu sat i gang.  

 

Processen med fusion af Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland er igang-

sat. Der er ligeledes igangsat en dialog mellem Gate 21 og KLIKOVAND om 

en fremtidig samordning. Der er dog et behov for forankring af 

KLIKOVANDS aktiviteter, hvorfor en evt. fusion tidligst vil være aktuel i 

2017.  

 

Region Hovedstaden har lead på udarbejdelse af tildelingskriterier for midler 

rettet mod det grønne område, ligesom regionen udarbejder en instruktion i 

tematiserede calls/udbud. KKR Hovedstaden og KKR Sjælland arbejder på 

en passende model for implementering af relevante anbefalinger i kommu-

nerne.  

 

- Erhvervsfremmeaktører på sundhedsområdet  

Der er nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra KKR Hovedstaden, 

KKR Sjælland samt de to danske regioner med det formål at kortlægge rele-

vante erhvervsfremmeaktører på sundhedsområdet og levere anbefalinger til 

samordning på området. Gruppen leverer også en kortlægning af den regio-

nale finansiering af projekter på sundhedsområdet. Der tages bl.a. udgangs-

punkt i et kortlægningsarbejde på området, som Copenhagen Capacity gen-

nemførte i 2015. Arbejdsgruppen forventer at levere anbefalingerne til besty-

relsen for Greater Copenhagen den 13. oktober 2016. 

 

- Fokusering af den lokale erhvervsservice   

Den 3. marts 2016 afholdt arbejdsgruppen for fokusering af den lokale er-

hvervs service i samarbejde med CopCap og de to væksthuse konferencen 

Greater Day.  
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Formålene med Greater Day var, at:  

– Give kommunerne direkte indflydelse på initiativer i den lokale erhvervs-

service i Greater Copenhagen  

– Skabe nye løsninger sammen, der har lokal forankring  

– Skabe øget samspil i erhvervsfremmesystemet  

– Skabe en tradition for at mødes på tværs af de kommunale og regionale 

erhvervsfremmeaktører og diskutere strategi, initiativer og samarbejde i 

Greater Copenhagen.  

 

Bestillere og leverandører af den lokale erhvervsservice var inviteret til at 

diskutere, kvalificere, videre- og nyudvikle anbefalinger til fokusering af den 

basale erhvervsservice. Herudover var Regionerne og KL inviteret til at del-

tage, ligesom der var optræden fra Dansk Erhverv. Arbejdsgruppen er pt. 

ved at følge op på dagens mange input og inkorporerer det i et katalog af 

anbefalinger. Der foreligger en stram og inkluderende proces efter Greater 

Day. 

 

Proces for administrativ og politisk behandling af anbefalinger:  

– Høring af kommunale erhvervsaktører 

– Embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse (KKR 

Hovedstaden). K17 Erhverv. 

– K29 + K17: 10. juni + 27. maj  

– KKR Hovedstaden + KKR Sjælland: 22. juni + 13. juni  

– Styregruppen for Greater Copenhagen: 14. september  

– Bestyrelsen for Greater Copenhagen: 13. oktober.  

 

Andre projekter  

Ud over ovenstående indsatser arbejder Greater Copenhagen allerede med 

eller har følgende projekter under udvikling:  

– Brand 

– Afdækning af muligheder for Interreg-projekter: infrastruktur, beskæfti-

gelse og grøn økonomi.  

– Digital infrastruktur i regionen  

– Fælles fødevaresatsning  

– ESS og MAX IV  

– Lighting Metropolis  

– International House  

– Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer  

– Investorportal  

– One-Point Entry  
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Styrket kommunal inddragelse  

Kommunerne i Greater Copenhagen-samarbejdet er repræsenteret gennem 

kommunaldirektører i styregruppen og borgmestre i bestyrelsen. Dertil kom-

mer, at der i KKR Hovedstaden er et embedsmandsudvalg og i KKR Sjæl-

land er K17 Erhverv, der følger arbejdet. Deltagelse af kommunale repræ-

sentanter i diverse arbejdsgrupper og projekter. Men med 46 kommuner 

alene på den danske side er der en reel risiko for, at samarbejdet bliver cen-

treret omkring få kommuner og politikere. Der arbejdes derfor fortsat med 

forskellige modeller for styrket kommunalpolitisk inddragelse, som vil blive 

forelagt K17/KKR. 

 

 

2.5. Orienteringssag: Status for det tværkommunale samarbejde 
på beskæftigelsesområdet 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

Der gives en status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelses-

området. Afsættet er bl.a., at kommunerne og KKR med beskæftigelsesre-

formen fik et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. 

Det sker ved, at kommunerne i lovgivningen forpligtes til at drøfte tværkom-

munalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i KKR.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland taget orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland afholdt den 2. marts 2016 et seminar for udvalgsformænd på 

beskæftigelsesområdet om det tværkommunale samarbejde. På mødet var 

dels oplæg fra en virksomhedsleder (DBI Plastic) og fra direktør for Styrel-

sen for arbejdsmarked og rekruttering Morten Binder. Med afsæt heri drøf-

tede man temaer/områder, hvor der især er behov for en indsats. Disse cen-

trerede sig især om rekruttering/virksomhedsservice, uddannelse/unge/kom-

petenceudvikling, og virksomhedsrettet integration. Der arbejdes på admin i-

strativt niveau pt. videre med forslag til muligheder for samarbejde med af-

sæt i de temaer, der fremkom på seminaret.  

 

KKR Sjællands formandskab afholdt den 1. april 2016 et møde med repræ-

sentanter for erhvervsorganisationer for at få virksomhedernes bud på, hvor 

kommunerne i fællesskab bedst kan understøtte virksomhederne. Ved mø-

det deltog repræsentanter på regionalt niveau fra Dansk Erhverv, landbru-

get, Horesta, DA/DI og Dansk byggeri, Håndværksrådet, KKR Sjællands for-

mandskab og repræsentanter for den administrative styregruppe.  
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På mødet blev orienteret om, at der på tværs af de 17 jobcentre i regionen 

er etableret et samarbejde om rekruttering -  Jobcentrenes Rekrutteringsser-

vice Sjælland, der skal sikre, at når virksomhederne samarbejder med et 

jobcenter, indgår alle jobcentre i samarbejdet.  

 

Herudover drøftede man virksomhedernes behov, og der var enighed om at 

fortsætte den tætte dialog mellem kommuner/KKR og erhvervsorganisatio-

nerne om virksomhedernes behov for arbejdskraft/kvalifikationer og i fælles-

skab at sætte fokus på, at unge i øget grad vælge en erhvervsuddannelse. 

Blandt andet drøftede man behov for formidle de gode historier om beskæfti-

gelsesmuligheder m.v. I det videre samarbejde sættes fælles fokus på kon-

krete initiativer.  

 

 

2.6. Orienteringssag: Tilsynet med familiepleje og sociale tilbud 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

På møde i KKR Sjælland den 9. februar 2016 blev på anmodning fra borg-

mester Stén Knuth, Slagelse besluttet, at emnet tilsynet med familiepleje og 

social tilbud tages op i KKR.  

 

Baggrunden er blandt andet, at der er en række retssager på vej i det kom-

munale, som sætter fokus på området. Retssagerne trækker tråde tilbage 

fra før de 5 tilsyn blev etableret. Forældelsesfrister har i den sammenhæng 

været drøftet. Spørgsmålet er af national karakter, og vil kunne drøftes med 

social- og indenrigsministen på møde i KKR den 13. september 2016. Social 

Tilsyn Øst giver neden for en status og redegørelse for de redskaber, der er 

sat i værk ved etableringen af tilsynene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Socialtilsynet opgaver og snitflader til det personrettede tilsyn: 

Tilsynsreformen 

Tilsynsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. I forbindelse med reformen 

blev der etableret fem nye socialtilsyn, ét i hver region, der fik til opgave at 

føre tilsyn med offentlige og private tilbud samt generelt godkendte plejefa-

milier i regionen.  
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Baggrunden for tilsynsreformen var et defineret politisk ønske om at styrke 

tilsynskvaliteten i Danmark. Konkret var der en række dårlige presse- og 

personsager, der skabte opmærksom på for dårlig tilsynskvalitet. Reformen, 

Et nyt Socialtilsyn, skulle styrke den indsats, der tilbydes de allermest ud-

satte borgere i Danmark.  Reformen blev understøttet af Lov om Socialtilsyn, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177056 

 

Socialtilsynets opgave 

Socialtilsyn Øst har ansvar for at nygodkende tilbud, uddanne og nygod-

kende plejefamilier, samt føre driftstilsyn med alle godkendte tilbud og gene-

relt godkendte plejefamilier. 

 

Rygraden i tilsynsarbejdet er to kvalitetsmodeller, en til tilbudsområdet og en 

til plejefamilieområdet, http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/social-

tilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/guides-og-redskaber-til-tilsyn/oversigt-

med-alle-redskaber 

Kvalitetsmodellerne er bilag til lovmaterialet og anvendes derfor i alle fem 

socialtilsyn i Danmark. Kvalitetsmodellerne er opdelt på tre niveauer; tema-

niveau, kriterieniveau og indikatorniveau. De syv temaer der belyses er:  

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgrupper, metoder og resultater 

4. Organisation og ledelse 

5. Kompetencer 

6. Økonomi 

7. Fysiske rammer.  

 

Socialtilsynet arbejder med datatriangulering i tilsynsarbejdet. Det betyder 

kort fortalt, at der indhentes data fra forskellige kilder, fx når en indikator i 

kvalitetsmodellen belyses og vurderes. Er det fx i forhold til et barns frem-

møde i skolen kan kilderne være: Barnet, plejeforældrene, plejefamiliekon-

sulenten og evt. skolen.  

 

Helt overordnet er socialtilsynets blik rettet mod to forhold: 

– For det første, er plejefamilier og tilbuddenes kvalitet i fokus – får bor-

gerne den kvalitet, med tilhørende resultater, som handlekommunerne be-

taler for, dvs. er der sammenhæng mellem økonomi og kvalitet, samt ikke 

mindst et borgerperspektiv. Borgerperspektivet betyder, at borgernes / 

børnenes udtalelse til tilsynet vægtes i den samlede vurdering af det en-

kelte tilbud / plejefamilie. 

– For det andet vurderes tilbuddenes juridiske og økonomiske bæredygtig-

hed, herunder om offentlige midler anvendes ansvarligt og efter gældende 

regler? 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177056
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/guides-og-redskaber-til-tilsyn/oversigt-med-alle-redskaber
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/guides-og-redskaber-til-tilsyn/oversigt-med-alle-redskaber
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/guides-og-redskaber-til-tilsyn/oversigt-med-alle-redskaber
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Socialtilsynet modtager et antal whistleblow-henvendelser, som indgår i til-

synsdata, men disse kan ikke anvendes eksplicit, da der er meget strenge 

anonymitetskrav. Derudover modtager socialtilsynet en række underretnin-

ger, som typisk sendes til en konkret kommune med kopi til socialtilsynet.  

 

Kommunens opgave 

Kommunens opgave er det personrettede tilsyn. Kommunerne er ansvarlige 

for borgernes visitation, samarbejdet med tilbud eller plejefamilie, supervi-

sion fx qua familieplejekonsulenter, samt arbejdet med den konkrete sag 

(børnesamtaler, handleplaner, behandling af magtanvendelser m.v.) Kom-

munen skal sikre, at tilbud/plejefamilie passer til det enkelte barn/borger og 

foretage eventuelle ændringer, der er behov for over tid. 

 

Kommunen skal anvende tilbud/plejefamilier, der er godkendt af socialtilsy-

net – disse fremgår alle af tilbudsportalen, med mindre der er tale om kon-

kret godkendte plejefamilier, som godkendes til et konkret barn. 

 

Andre snitflader 

Indberetninger om magtanvendelser tilgår både anbringende kommune og 

socialtilsynet. Disse behandles begge steder. I kommunen behandles magt-

anvendelserne i forhold til den enkelte borgersag – er der grund til at rea-

gere i forhold til den enkelte anbringelse? I socialtilsynet behandles magtan-

vendelsen og det samlede magtanvendelsesbillede (alle tilbuddets magtan-

vendelser) tilsynsmæssigt – giver tilbuddets samlede magtanvendelsesan-

vendelse anledning til tilsynsmæssige konsekvenser? 

 

Kommunerne er afhængige af, at der findes det fornødne antal anbringel-

sessteder af den rette kvalitet. Særligt i forhold til plejefamilieområdet er der 

en fælles opgave mellem kommuner og socialtilsyn. I fællesskab bør der 

indgås i et aktivt samarbejde fx i forhold til rekrutteringen af nye plejefami-

lier. 

 

Årsrapport 

Socialtilsynene skal årligt udarbejde en årsrapport, der blandt andet beskri-

ver socialtilsynets erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og 

organisatoriske kvalitet på udvalgte fokus-punkter. Socialtilsynets kvantita-

tive virke beskrives ligeledes. 

 

I årsrapporten 2015, der p.t. er ved at blive udarbejdet,  vil der være fokus på 

alle re-godkendelserne for 2014 og 2015.  Der er udvalgt en række væsent-

lige indikatorer (kvalitetsmodellen), der vil blive belyst i alle tilsynssagerne 
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der vedrører re-godkendelserne. Det vil sige, at det vil blive beskrevet, hvad 

socialtilsynet har set om tilbuddenes kvalitet i de udvalgte indikatorer.  

 

Årsrapporten bliver forelagt for Holbæk Kommunes økonomiudvalg den 8. 

juni 2016 og vil efter godkendelse her blive videresendt til blandt andre KKR 

Sjælland.  

 

Landsdækkende midtvejsevaluering af tilsynet  

Til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen, der trådte i kraft 1. 

januar 2014, har Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på 

en række data om socialtilsynenes praksis. Opfølgningen skal vurdere, om 

de centrale formål med reformen er opnået. Herudover skal evalueringen in-

formere social- og indenrigsministeren og forligskredsen om tilsynsrefor-

mens implementering og virkninger. Der udarbejdes en endelig evaluering 

primo 2018. 

 

Et yderligere væsentligt formål med evalueringen er at opnå en vurdering af, 

om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne er steget, dels ved at 

hæve ’bundniveauet’, dels ved kvalitetsudvikling i fortsat godkendte til-

bud/plejefamilier. Evalueringen giver desuden indikationer på, om borgernes 

uddannelse, beskæftigelse og netværk styrkes. Evalueringen skal bl.a. bru-

ges politisk til at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at indfri re-

formens ambitioner. 

 

Hovedresultaterne af midtvejsevalueringen 

Midtvejsevalueringen konkluderer, at centrale formål med reformen og soci-

altilsynets etablering er realiseret i væsentligt omfang, og at socialtilsynene 

på kort tid har udviklet et kvalificeret og kompetent tilsyn. Det fremgår også, 

at der som forventet på nogle områder kræves mere tid og en fortsat imple-

menteringsindsats, for at reformens formål om et ensartet tilsyn på tværs af 

landet er fuldt opnået. 

 

Blandt hovedresultaterne af midtvejsevalueringen i forhold til tilbud m.v. er: 

– Den overvejende del af plejefamilierne og de sociale tilbud udtrykker i høj 

grad tilfredshed med forløbet forud for og efter det seneste tilsynsbesøg 

samt det generelle samarbejde med socialtilsynet  

– De fem socialtilsyn råder over relevante kompetencer inden for jura, øko-

nomi og socialfaglige metoder  

– Mange anbringelsessteder og plejefamilier oplever en forbedring af tilsy-

net i forhold til tidligere 

– Plejefamilierne og de sociale tilbud har overordnet set taget godt i mod 

den nye kvalitetsmodel, som udgør det obligatoriske redskab, der skal un-

derstøtte socialtilsynene i deres faglige vurdering af de enkelte tilbud. 
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– En gruppe på ca. 10-15 procent er generelt utilfredse med det nye social-

tilsyn  

– Socialtilsynet kan med fordel pege på flere udviklingsmuligheder hos soci-

ale tilbud og særligt plejefamilier.  

 

 

2.7. Orienteringssag: Status for tværkommunale sekretariater  

SAG-2015-06079 adr, hfh 

 

Baggrund 

På møde i KKR Sjælland den 9. februar 2016 blev det besluttet, at der gives 

en status for tværkommunale sekretariater, herunder bemanding og øko-

nomi. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Der findes i regi af det tværkommunale samarbejde under KKR Sjælland tre 

fællesfinansierede sekretariatsfunktioner: Rammeaftalesekretaria tet, sund-

hedssekretariatet og et sekretariat vedr. det tværkommunale samarbejde på 

beskæftigelsesområdet.  

 

Rammeaftalesekretariatet 

Kommunerne overtog fra sommer 2011 koordineringen af Rammeaftalen på 

det Specialiserede Social- og Undervisningsområde fra regionen. KKR Sjæl-

land tiltrådte i den forbindelse, at kommunerne i KKR Sjælland løser denne 

opgave via etablering af et fælles sekretariat på to medarbejdere. Modellen 

var en effektivisering i forhold til den tidligere opgaveløsning, idet det blev 

besluttet at anvende halvdelen af det bloktilskud, der blev overført ved opga-

veflytningen til opgaven. I den forbindelse blev besluttet, at ud over ansæt-

telse af to medarbejdere kunne der disponeres over årligt kr. 250.000 til ud-

redningsarbejder m.v. på bestilling fra den administrative styregruppe. 

  

Blandt de opgaver, der løses af det fælles sekretariat, er:  

Udarbejdelse af udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale jf. lov-

givningen, således at lovens koordineringskrav opfyldes, og således at det 

kommunale ejerskab til opgaven styrkes, og med det sigte at gøre samarbej-

det mere udviklingsorienteret. Opgaven løses via en tværkommunal styre-

gruppe, der sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat.  

Sekretariatet har herudover en lang række opfølgende og udførende opga-

ver i forbindelse med de årlige fokusområder, der udpeges i udviklingsstra-

tegien og forbindelse med indhentning af kommunernes tilbagemeldinger til 
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rammeaftalen, det årlige ministertema i rammeaftalen og de centrale udmel-

dinger fra Socialstyrelsen. 

 

Der er 2 sekretariatsmedarbejdere tilknyttet opgaven og kommunerne finan-

sierer i 2016 samlet 1,557 mio. kr. Sekretariatet ligger i tovholders kom-

mune, Næstved. Beløbet fordeles på kommunerne efter befolkningstal.  

 

Sundhedssekretariatet og vederlagsfri fysioterapi 

Kommunerne overtog, som følge af en lovændring af Sundhedsloven, myn-

dighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi samt ridefysioterapi pr. 1. 

august 2008. Pr. juni 2010 blev ansat en kommunal medarbejder til at løfte 

den kommunale del af opgaven. Sideløbende med opgaven har medarbej-

deren bidraget til arbejdet på sundhedsområdet generelt. 

 

Kommunerne har gennem de senere år fået et større ansvar for og en styr-

ket position på sundhedsområdet. Med udsigt til mere specialiserede syge-

huse med færre sengepladser og demografiændringerne er der udsigt til, at 

flere og flere opgaver inde for sundhedsområdet skal løses i kommunerne.  

Med udsigt til øget opgaveglidning fra region til kommuner er en sikker sty-

ring og kommunal interessevaretagelse central. I 2014 etablerede KKR et 

sundhedssekretariat med henblik på at skabe bedre styringsmuligheder og -

grundlag for kommunerne.  

 

Hovedformålene er således: 

– At styrke mulighederne for at formulere klare fælles kommunale holdnin-

ger, strategier og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde  

– At være med til at understøtte implementering og virkeliggørelse af strate-

gier og målsætninger  

– At understøtte en bred og konsekvent inddragelse af alle kommunerne i 

arbejdet. 

  

Følgende er en række eksempler på de opgaver, sundhedssekretariatet va-

retager:   

– Sekretariatet er med til at tydeliggøre kommunale positioner og styrke 

kommunernes rolle som en samlet aktør i sundhedstrekanten, bl.a. ved at 

understøtte en fortsat udvikling af fælles målsætninger samt en koordine-

ret og samstemt indsats  

– Administrativ understøttelse af udarbejdelse og opfølgning på Sundheds-

aftalerne med regionen  

– Administrativ opfølgning på og bidrag til udvikling og implementering af 

KKR’s rammepapir for sundhed og KL’s udspil om Det Nære Sundheds-

væsen  
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– Understøtte udarbejdelsen af oplæg og analyser på kommunale kerneom-

råder i sundhedsindsatsen  

– Understøtte udarbejdelsen af fælles metode for effekt og resultatopfølg-

ning  

– Understøtte kommunal inddragelse i og opbakning til det tværkommunale 

og tværsektorielle samarbejde, herunder via Kommunalt Sundhedsforum  

– Understøtte samfinansierede fællesprojekter  

– Deltage i sekretariatsbetjening af politiske og administrative udvalg, her-

under særligt Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget  

 

Der er to sekretariatsmedarbejdere tilknyttet opgaven. Sundhedssekretariat 

og sekretariatet for vederlagsfri fysioterapi finansieres i 2016 samlet med 

2,057 mio. kr. Sekretariaterne er placeret i Greve kommune. Beløbet forde-

les på kommuner efter befolkningstal. 

 

Sekretariat i forhold til beskæftigelsesområdet  

Med beskæftigelsesreformen fik kommunerne og KKR et større fælles kom-

munalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker blandt andet ved, at 

kommunerne i lovgivningen forpligtes til at drøfte tværkommunalt samar-

bejde om beskæftigelsesindsatsen i KKR. Til at understøtte det tværkommu-

nale arbejde på beskæftigelsesområdet er etableret et sekretariat i tovhol-

ders kommune, Odsherred. 

 

Sekretariatet yder: 

– Sekretariatshjælp til tovholder  

– Sags- og dagsordenforberedelse til KKR/K-17, i forhold til de kommunale 

medlemmer af Regionalt Arbejdsmarkeds Råd (RAR), ASB (administrativ 

styregruppe beskæftigelse) og Jobforum: Skrivning, samling, udsendelse, 

kvalitetssikring m.v. samt samarbejde med region Sjælland vedr. sund-

hedskoordinatorfunktion FØP/Fleks, og i relation til styregruppens arbejde 

med øvrige eksterne samarbejder (aktuelt Quick-start)  

– Sekretariatsbetjening i øvrigt af de kommunale repræsentanter i RAR og 

bistand til ASB med den administrative betjening i forhold til de kommu-

nale medlemmer i RAR 

– Bistand til ASB i dialogen med Jobforum  

– Koordinering i forhold til samarbejdet i Jobcentrenes rekrutteringsservice 

Sjælland  

– Tværgående og tværkommunal koordinering, hvilket bl.a. vil sige: Samar-

bejde om fokusområder og jobklyngerelevant arbejde, KL og KKR-

sekretariatet i regi af KL  

  



KKR Sjælland  | 20-04-2016 

 SIDE  |  23 

Sekretariatsfunktionen følger formanden for ASB og Jobforum, og den fire-

årige periode for formandskabet. Det betyder konkret, at sekretariatsfunktio-

nen etableres i Odsherred Kommune for perioden 2015-2018. 

  

Finansieringen dækker 1,25 medarbejder, én konsulent og 0,25 sekretær. 

Dertil skal lægges ledelse. I 2016 opkræves i størrelsesordenen kr. 811.000 

fra kommunerne. (Midlerne anvendes til lønninger, it, kørsel og øvrige per-

sonale- og betjeningsudgifter).  Fordelingen sker efter indbyggerantal. Og er 

fastsat til 0,98 kr.  pr. indbygger. Beløbet reguleres for nemheds skyld ikke i 

formandsperioden. 

 

./. Ud over det nævnte findes en række fælles samarbejdsrelationer – der er 

vedlagt en oversigt over disse.  

 

 

2.8. Orienteringssag: Østersøpartnerskabet - Vækstprogram 

SAG-2015-06079 hfh 

 

Baggrund 

Partnerskab for Østersøturisme er et projektorienteret fællesskab for turis-

meaktørerne på de østvendte kyster, der strækker sig fra Jylland over Fyn til 

Sjælland, Østersøens mange små øer og Bornholm.  

 

Signaturoplevelser er Østersøpartnerskabets bud på, hvordan en udviklings-

proces skal sættes i gang. 

 

Formand for Østersøpartnerskabet, Mogens Haugaard indleder sagen. 

 

Indstilling 

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Vækstprogrammet er en invitation til at samarbejde om at indfri Østersøtu-

rismens vækstpotentiale. Partnerskab for Østersøturisme ser det som en af 

sine fornemmeste opgaver at udvikle stærke samarbejder mellem de er-

hvervsaktører, destinationer, kommuner og regioner, der kan og vil være 

med til at skabe en øget oplevelses- og markedsudvikling i Østersøregionen. 

 

Udviklingssamarbejdet åbner sig også mod turismens andre forretningsom-

råder, filantropiske fonde og øvrige interessenter. Sammen skal vi skabe 

flere arbejdspladser, øget omsætning og stærke oplevelser, der er attraktive 

for de gæster, vi skal leve af i fremtiden, men også for de borgere og er-

hvervsdrivende, som er grundlag for turismen. 



KKR Sjælland  | 20-04-2016 

 SIDE  |  24 

 

./. Vækstprogrammet er vedlagt. 

 

 

 

2.9. Orienteringssag: Ændring af sygeplejerskeuddannelsen 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bl.a. på baggrund af KL’s udspil 

om Next praksis i sundhedsuddannelserne iværksat en revision af de ni 

sundhedsuddannelser. De reviderede sundhedsuddannelser træder i kraft 

pr. 1. september 2016. Af de ni sundhedsuddannelser er særligt sygeplejer-

skeuddannelsen interessant for kommunerne, idet kommuner og regioner 

deler praktikopgaven. Fordelingen af praktik mellem kommuner og region 

sker i den lokale uddannelsesordning. 

 

Kommunerne har behov for flere sygeplejersker til de kommunale sundheds-

opgaver, derfor er der også en kommunal interesse i, at en større del af 

praktikken ligger i kommunerne for at leve op til udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen. Og i den forbindelse har kommunerne også en fælles inte-

resse i studieordningens beskrivelse af praktikken og muligheder for /aftaler 

om kommunal praktik.  

 

Konkrete tilbagemeldinger fra henholdsvis Roskilde og Stevns kommuner 

bekræfter dette.  

 

Der lægges op til, at det videre arbejde med en afklaring af de 17 kommu-

ners ønsker til en øget andel af kommunal praktik og evt. fælles kommunale 

ønsker til uddannelsens praktikdel sker på administrativt niveau efter sæd-

vanlig praksis via social-og sundhedsdirektørerne (via formand for so-

cial/sundhedsdirektørerne i region Sjælland) og efter drøftelse med in-put fra 

det kommunale sundhedsforum.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Sygeplejerskeuddannelsen er SU-berettiget, kommunerne har dermed ikke 

en lønudgift til de studerende, når de er i praktik. Kommunerne har opgaven 

med den kommunale praktik og vejledning i den forbindelse, og til uddan-

nelse af evt. praktikvejledere. Der følger ikke penge med til en ændring i for-
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delingen af praktikken mellem region og kommuner. KL vurderer i den sam-

menhæng, at hvis sygeplejerskeuddannelsen tilrettelægges med færre men 

længere praktikker, så vil kommunerne kunne udnytte vejlederressourcerne 

bedre og samtidig øge praktikandelen pr. studerende inden for de nuvæ-

rende økonomiske rammer. 

 

KL har lavet en opgørelse over, hvor meget praktik kommunerne varetager. I 

KKR Sjælland varetager kommunerne pt. gennemsnitligt 13 pct. af praktik-

ken. På landsplan varierer andelen af praktik mellem de 5 regioner i dag 

med 3-4 pct. I de øvrige KKR drøftes pt. tilsvarende en øget andel kommu-

nal praktik i sygeplejerskeuddannelsen. I den forbindelse har kommunerne i 

flere af KKR’erne opsat fælles mål for den kommunale andel af praktikken 

trinvist frem til 2020.   

 

./. I vedlagte notat opridses med afsæt i input fra såvel KL som social/sund-

hedsdirektørkredsen v. Roskilde Kommune samt Stevns Kommune nogle 

kommunale pejlemærker/interesser i forhold til praktikkens tilrettelæggelse 

og længde 

 

Drøftelse med UCSJ og UCSJ’s overvejelser om udvidelse af antallet af stu-

derende. 

UCSJ påtænker at søge ministeriet om en udvidelse af antallet af stude-

rende på sygeplejerskeuddannelsen i størrelsesordenen 50 studerende år-

ligt. Spørgsmålet har været drøftet på administrativt niveau med UCSJ med 

en repræsentant for social- og sundhedsdirektørerne og K17. Den generelle 

tilbagemelding fra direktørerne er, at der er behov for flere uddannede, og at 

man derfor kan bakke op om ønsket.  

 

UCSJ har tilkendegivet, at man er indstillet på, både i forhold til revision af 

uddannelsen samt evt. øget dimensionering af antal uddannelsespladser, at 

se på tilrettelæggelsesformer for (kommunal)praktik, der vil betyde, at forlø-

bene kan hænge bedre sammen for kommunerne i forhold til vejledning, (for 

eksempel i form af længere forløb evt. flere ud på en gang osv.) og mulighe-

den for at kunne understøtte kommunerne i praktik vejledningsopgaven. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Udpegning af suppleant til Overvågningsudvalget for den 
sydlige Østersø 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal udpege en suppleant til Overvågningsudvalget for den 

sydlige Østersø.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger en suppleant til Overvågningsudval-

get for den sydlige Østersø.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland udpeger et medlem og en suppleant til ovennævnte udvalg. 

Suppleant Marie Louise Friderichsen, (C), Lolland har ønsket at trække sig 

fra udvalget. KKR Sjælland skal derfor udpege en ny suppleant. 
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

SAG-2015-06079 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 

– Social- og indenrigsminister Karen Elleman deltager på KKR’s september-

møde.  

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har ønsket at møde de fem 

KKR. Det er aftalt, at ministeren deltager på møde i KKR Sjælland den 13. 

september 2016 fra kl. 12-13. Mødet i KKR udvides således med ½ time. 

På møderne vil social- og indenrigsministeren lægge op til at drøfte føl-

gende to emner: Kommunernes sagsbehandling på børneområdet, herun-

der det personrettede tilsyn og frikommuneforsøgene.  Derudover er det 

aftalt, at det pågældende KKR - selv kan spille ind med et par temaer, 

som man vil drøfte med ministeren. Ministerens besøg vil vare ca. 1 time, 

hvor det forudsættes, at ministerens to temaer vil fylde ca. halvdelen af 

tiden og de lokale emner den anden halvdel. 

 

KKR Sjællands formandskab har foreløbig meddelt, at KKR gerne vil 

drøfte integrationsopgaven og kommunernes handlerum og regelforenk-

ling. 

 

– Planer om omlægning af udbudsstruktur i regi af UCSJ   

KKR Sjællands næstformand ønsker at orientere om planer i regi af UCSJ 

i ft udbudsstruktur. Af det indsatte link fremgår den af UCSJ udsendte in-

formation i forbindelse med planerne.  

 http://ucsj.dk/nyheder/nyhed/ucsj-forbedrer-uddannelsesdaekningen-i-re-

gion-sjaelland/  

 

http://ucsj.dk/nyheder/nyhed/ucsj-forbedrer-uddannelsesdaekningen-i-region-sjaelland/
http://ucsj.dk/nyheder/nyhed/ucsj-forbedrer-uddannelsesdaekningen-i-region-sjaelland/
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

SAG-2015-06079 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland den 

13. juni 2016 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 9.30-

12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan placeres fra 

kl. 8.00-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På møde den 13. juni 2016 forventes følgende sager: 

– Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Her-

under analyse af økonomien, og godkendelse af afrapportering på central 

udmelding vedrørende borgere med alvorlige spiseforstyrrelser  

– Flygtningefordeling 2017 

– SOSU-dimensionering 2017 

– Turisme 

– Status på fusion – Energiklyngecenter Sjælland 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt 

  

 

 

 

 


