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Dato:
Sted:

26-06-2015 09:00
Søhuset, Venlighedsvej 10,
2970 Hørsholm

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.
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Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune
Hans Toft, Gentofte Kommune
Robert Sørensen, Glostrup Kommune
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Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune
Benedikte Kiær, Helsingør Kommune
Arly Eskildsen, Herlev Kommune
Kirsten Jensen, Hillerød Kommune
Peter Lennø, Hillerød Kommune, supp. Allan Runager deltog
Helle Adelborg, Hvidovre Kommune
Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Kommune
Morten Slotved, Hørsholm Kommune
Rikke Lauritzen, Københavns Kommune, supp. Trine Henriksen deltog
Ninna Thomsen, Københavns Kommune
Pia Allerslev, Københavns Kommune, supp. Annette Weincken deltog
Karin Storgaard, Københavns Kommune
Frank Jensen, Københavns Kommune
Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune
Erik Nielsen, Rødovre Kommune supp. Jan Kongebro deltog
Henrik Zimino, Tårnby Kommune, supp. Elise Andersen deltog
Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune
Fra bestyrelsen
Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune
Fra KL
Anders B. Kristensen
Fra sekretariatet
Hanne Agerbak
Anne-Sofie Fischer Petersen
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Lone Madsen, Ballerup Kommune
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Morten Dreyer, Dragør Kommune
Willy Eliasen, Egedal Kommune
Laura Lindahl, Frederiksberg Kommune
Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune
John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune
Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune
Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune
Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune
Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune
Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune
Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune
Klaus Markussen, Hillerød Kommune
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Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
Morten Kabell, Københavns Kommune
Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune
Maria Steno, Rudersdal Kommune supp. Jesper Hammer deltager
Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

Referat af KKR Hovedstadens møde den 24. april 2015 blev udsendt
den 27. april 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den
24. april 2015.
Sagsfremstilling

Der henvises til referatet, som desuden er tilgængeligt på KKR Hovedstadens hjemmeside: Referat 24. april 2015.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra:
•
Sundhedskoordinationsudvalget
•
Praksisplansudvalget
•
Vækstforum
•
Væksthus Hovedstadsregionen
•
RAR Hovedstaden
•
Klimapolitisk Forum
•
Movia
•
Wonderful Copenhagen
•
Copenhagen Capacity
•
Formanden.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
• Ninna Thomsen

orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget:
Der er godkendt en implementeringsplan for 2016 for Sundhedsaftale 3,
som er rettet til efter KKR Hovedstadens kommentarer om, at planerne
skal være realistiske ift. gennemførelse og under hensyntagen til de økonomiske rammer. Udvalget har haft drøftelser om hjemtagning af færdigbehandlede på det somatiske området, og det følges fortsat tæt. Regionen har endvidere rejst et tema om færdigbehandlede psykiatriske patienter. Der er tale om relativt komplekse sager, som kræver samspil fra
mange parter, og dette tema drøftes i den kommende tid. Det skal understreges, at der er tale om et meget lille patientvolumen.
Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget:
Praksisplanen er på vej i høring. Der er tale om en meget overordnet
plan, som alene sætter rammerne for det videre arbejde. Selve aftaledelen
er bundet til den underliggende aftale, hvor fokus først og fremmest er
en decentralisering af områderne samtaleterapi og sygebesøg. Endnu er
•
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PLO-Hovedstadens holdninger i spørgsmålet om decentralisering ikke
helt tydelige.
Vækstforum
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
•

Henrik Rasmussen orienterede fra Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Hovedstadsregionen har holdt rundbordssamtaler med alle
kommuner, med fokus på Væksthusets opgaveportefølje og ønsker hertil. Det står klart, at der fremadrettet skal arbejdes yderligere med selve
screeningen af virksomheder og med hvordan den bedste udslusning af
virksomheder sker. Bestyrelsen har endvidere drøftet Greater CoPENHAGEN, og der er fuld opbakning til arbejdet fra Væksthuset Hovedstadsregionen.
•

Bestyrelsen har været på studietur til London, hvor der bl.a. blev drøftet
måde at rejse risikovillig kapital til investeringer i start-op virksomheder.
Væksthuset har indledt et samarbejde med Erhvervsstyrelsen herom.
RAR Hovedstaden – skriftlig orientering
Der er som led i oprettelsen af RAR igangsat udarbejdelse af en vision
for selve Rådets arbejde. Kommune-gruppen i Rådet har udarbejdet et
oplæg til vision for RAR-arbejdet, der tager udgangspunkt i de fire
spørgsmål, der er aftalt på rådsmødet i marts 2015. Udkast til visionen
udsendes sammen med referatet og kan ses her
•

Klimapolitisk Forum
Der henvises til punkt 3.5 Energi på Tværs.
•

Hans Toft orienterede fra Movia.
Movias budgetforslag er på vej ud til kommunerne. Budgettet skal godkendes i september 2015.
Den Radikale gruppe har ønsket en drøftelse i KKR Hovedstaden om
Movias bestyrelses håndtering af sagen om Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne, herunder hvilken rolle de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal indtage i sager af principiel karakter som denne.
Det blev understreget, at udpegningen til Movias bestyrelse ikke sker
gennem KKR Hovedstaden, men at hver kommune vælger én repræsentant til repræsentantskabet, og at repræsentantskabet af sin midte udpeger en bestyrelse bestående af 9 medlemmer (hvoraf 7 er kommunale).
De enkelte kommunalbestyrelser kan vælge at drøfte sagen, og der blev
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orienteret om, at sagen tages op i Movias bestyrelse igen på møde i september.
Wonderful Copenhagen
Der henvises til punkt 3.1 Orientering om Wonderful Copenhagen
•

Copenhagen Capacity
Ingen orientering.
•

Formanden orienterede om:
Den Radikale gruppe har valgt en ny suppleant for Bente Johansen. Suppleanten er Dennis Schmock, Albertslund Kommune.
•

Implementeringsplan 2016 I forbindelse med Sundhedsaftale 3, er det aftalt,
at der udarbejdes årlige implementeringsplaner i Sundhedskoordinationsudvalget. Implementeringsplanerne skal understøtte, at der arbejdes strategisk med indsatserne i Sundhedsaftalen i alle sektorer (kommuner, hospitaler og almen praksis) ud fra fælles prioritering af indsatser for året.
Planerne udarbejdes i et årligt rul, der giver mulighed for, at kommunerne kan afsætte midler til implementeringsarbejdet i forbindelse med
den årlige budgetproces. Implementeringsplan 2016 har været til kommunal kommentering og er drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget i
maj. Den er nu sendt til kommunerne med henblik på inddragelse i budgetarbejdet. Implementeringsplanen forventes godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i oktober 2015.
Mobil- og bredbåndsdækning: Et samlet Folketing indgik i februar 2015 en
aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark. Et af initiativerne er, at
Erhvervsstyrelsen i samarbejde med KL skal udvikle en pakke indeholdende en guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning til kommunerne.
Pakken skal understøtte kommunernes indsats for at fremme den lokale
dækning. Erhvervsstyrelsen og KL ønsker at arrangere et møde i hver region henvendt pakkernes målgrupper – kommuner og lokale aktører – til
en dialog, om hvad de har af ønsker til indholdet af pakkerne. Fokus bliver på hvilken information interessenterne behøver for at kunne gøre en
indsats på mobil- og bredbåndsområdet. Mødet planlægges hold i slutningen af september. Kommuner, der har interesse i at lægge lokaler til
rådighed til et sådant møde, bedes kontakte KKR Hovedstadens sekretariat hgb@kl.dk
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Orientering om Wonderful Copenhagen
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

På KKR Hovedstadens møde den 23. februar 2015 blev det aftalt, at Peter Højland, bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen, skulle deltage på et kommende møde i KKR Hovedstaden og orientere om arbejdet med genopretningen af Wonderful Copenhagen efter forløbet med
Eurovision 2014.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter orienteringen.
Sagsfremstilling

Peter Højland blev i september 2014 valgt som ny formand for Wonderful Copenhagen. I marts 2015 blev bestyrelsen endvidere ændret, og den
nye bestyrelse har siden sin tiltrædelse arbejdet med at genoprette Wonderful Copenhagen efter forløbet med Eurovision 2014.
Bestyrelsesformand Peter Højland orienterer om arbejdet med genopretningen.
Beslutning

Punktet blev indledt med et oplæg fra bestyrelsesformand
Peter Højland om genopretningen i Wonderful Copenhagen.
Der har været gennemført to undersøgelser af forløbet omkring Eurovision 2014 – dels en uvildig advokatundersøgelse og dels en undersøgelse
foretaget af Rigsrevisionen. Konklusionen på begge undersøgelser er
bl.a., at afholdelse af Eurovision ligger inden for fondens formål, men at
der kan rettes en kritik af governancestrukturen i Wonderful Copenhagen og af risikostyringen i forbindelse med projektet. Det betyder fremadrettet, at Wonderful Copenhagen alene ikke vil stå for events af den
størrelse som Eurovision var.
En af de forestående opgaver for den nye bestyrelse og den administrative ledelse er udarbejdelse af en ny strategi for Wonderful Copenhagen i
de kommende år.
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Peter Højlunds oplæg kan ses her.

3.2.

Kommunal medfinansiering
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden har flere gange drøftet kommunal medfinansiering på
sundhedsområdet. Baggrunden for drøftelserne har været, at flere kommuner oplever en markant vækst i KMF de senere år.
Nationalt er der gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Evalueringen peger på fordele og ulemper
ved det nuværende system. Samtidig kommer rapporten med forslag til
justeringer af modellen.
Der er endvidere en analyse af mulighederne for øget gennemsigtighed
på vej på regionalt niveau, som forventes fremlagt på KKU mødet 20.
august 2015.
KKR Hovedstaden har desuden modtaget en henvendelse fra borgmestrene i Ishøj og Vallensbæk med ønske om, at emnet drøftes i KKR Hovedstaden.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter evalueringen af den kommunale medfinansiering, herunder hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønskes håndteret i samarbejde med KL.
Sagsfremstilling

I forbindelse med omlægningen af den kommunale medfinansiering i 2012
til 100 pct. aktivitetsfinansiering blev der indført et loft over medfinansieringen. Formålet med loftet var dels at give regionerne incitament til at
styre aktivitetsudviklingen, dels at give kommunerne en vis budgetsikkerhed.
Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever imidlertid en markant
vækst i den kommunale medfinansiering (KMF) i de senere år. Således har
loftet for KMF været overskredet de sidste to år. I 2013 med 245,2 mio.
kr. og i 2014 med 332,5 mio. kr. Dette har medført betydelig budgetusikkerhed for kommunerne og et stigende behov for at drøfte handle muligheder både direkte ift. regionen og mere generelt.
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Evaluering af KMF
Nationalt har KL, Danske Regioner og regeringen – som opfølgning på
sidste års økonomiaftaler – nu gennemført en evaluering af KMF. Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen
har bidraget til et styrket kommunalt fokus på forebyggelses- og plejeopgaven. Selve størrelsen af medfinansieringen til regionerne er en væsentlig faktor for det skærpede kommunale fokus.
Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommuner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, men at der
også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt og forpligtende samarbejde.
Evalueringen viser god kommunal forståelse for behovet for sammenhæng i indsatsen på tværs af kommunerne, men samtidig indikation af
variationer i fokus og prioritering af området. Analysen viser også, at
størrelse betyder noget ift. de mere komplekse sundhedsområder, og at
mange mindre kommuner har indrettet sig herefter via fælleskommunale
samarbejder.
Evalueringen peger på forskellige muligheder for justering af den kommunale medfinansiering både med fokus på differentiering af KMF og på
incitamentsstrukturer.
Differentieret medfinansiering
Det fremgår af evalueringen, at flere kommuner peger på, at der er beskedent økonomisk incitament i den eksisterende ordning, fordi en del af
medfinansieringen er relateret til sygehusaktivitet, som kommunen ikke
oplever at have mulighed for at påvirke. Det kan tale for at genoverveje
mulighederne for en differentieret (målrettet) KMF.
Evalueringen beskriver mulige, overordnede differentieringsmodeller:
• En model med målretning af KMF til brede sygdomsgrupper (fx alder)
• En model med målretning mod særlige diagnoser (en ’positivliste’)
• En model med målretning mod kroniske patienter.
Neutralisering af modsatrettede incitamentsvirkningerne i regionerne
Evalueringen viser, at der er elementer i KMF, som har en selvstændig
incitamentsvirkning på regionerne, hvilket dels skyldes grundlaget for
fordelingen af KMF, dels forskellene mellem KMF og den statslige aktivitetspulje. Grundlæggende betyder det, at medfinansieringen nok giver
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kommunerne incitamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne,
mens hospitalerne faktisk har den modsatte interesse.
Evalueringen beskriver de to konkrete selvstændige incitamentsvirkninger samt 2 mulige tiltag for at løse problemet ved incitamentsvirkninger i
regionerne:
• Den ene model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale) finansiering.
Konkret sænkes loftet for regionernes indtægt fra den kommunale
medfinansiering, så den marginale regionale aktivitet alene finansieres
fra den statslige aktivitetspulje. Samtidig ændres fordelingen af loftet
mellem regionerne, så indbyrdes konkurrence fjernes.
• Den anden model indebærer en neutralisering af incitamentsvirkningerne gennem en fuld afkobling af den kommunale medfinansiering
fra regionernes finansiering. Ordningen gøres derved til et anliggende
mellem stat og kommuner alene, dvs. kommunernes medfinansiering
af det regionale sundhedsvæsen betales til staten.
Evalueringen kan læses i sin helhed, herunder fuld beskrivelse af modellerne og fordele og ulemper på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses
hjemmeside: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/61A6C53A107C4A038886352FE52366FD.ashx
Det videre arbejde med evaluering og modeller afventer folketingsvalg
og efterfølgende økonomiforhandlinger. Økonomiforhandlinger bliver
forventeligt ikke genoptaget før august måned.
På mødet vil KL holdet et oplæg om evalueringen.
Arbejdsgruppe om øget gennemsigtighed
Der er mulighed for også inden for den nuværende ordning med KMF, at
forbedre kommunernes styringsmuligheder, eksempelvis via større gennemsigtighed ift. aktivitetsudviklingen. Løbende overblik over aktivitetsudviklingen vil give region og kommuner mulighed for at tilpasse bugetter
og initiere yderligere indsatser med det formål at holde aktiviteten på det
aftalte niveau og dermed understøtte en overholdelse af KFM loftet.
På baggrund af tidligere drøftelser i KKU (Kommunekontaktudvalget) er
der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mulighederne for netop at skabe
øget gennemsigtighed ift. KMF under den nuværende ordning. Arbejdsgruppen forventes at fremlægge en færdig rapport til KKU den 20. august
2015 til drøftelse.
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Kort kan nævnes, at arbejdsgruppen peger på, at KMF er meget et komplekst område, samt at kommunernes muligheder for at påvirke niveauet
for eller udviklingen i KMF er begrænsede under den gældende model.
Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forventes dog at kunne bidrage
til en bedre forståelse af såvel niveau for som udvikling i KMF.
Arbejdsgruppen har fokuseret på følgende områder:
• Information stillet til rådighed fra staten, herunder eSundhed og KØS
• Ledelsesinformation fra Region Hovestaden
• Forslag til nye regional indikatorer: dyreste borgere, ældre medicinske
patienter og genindlæggelser
• Forslag til nye kommunale indikatorer
• Sammenligning på tværs af kommuner.
Forud for mødet i KKU indkaldes borgmestre og kommunaldirektører til
møde den 14. august kl. 9 på Albertslund Rådhus. Formålet med mødet er
at drøfte analysen og den videre strategi for drøftelserne med bl.a. regionen.

./.

Henvendelse fra Vallensbæk og Ishøj
Borgmestrene fra Vallensbæk og Ishøj har fremsendt vedlagte brev om
udfordringer ved KMF og ønske om fælles handling til borgemestrene i
KKR Hovedstaden. I brevet rejses der to spørgsmål:
• Er det rimeligt at det nuværende finansieringssystem ikke indeholder
incitamenter for at undgå indlæggelser for den indlæggende myndighed?
• Hvordan kan det være at det i særlig grad i er Region Hovedstaden at
denne problematik findes?
På baggrund af ovenstående foreslås det drøftet i KKR Hovedstaden,
hvorledes udfordringerne med en stigende medfinansiering ønske håndteret i samarbejde med KL.
Beslutning
Punktet blev indledt med et oplæg fra Morten Mandøe, cheføkonom i
KL. Den kommunale medfinansiering har givet et betydeligt fokus på
sundhedsopgaven i kommunerne. Eksempelvis er der på sundhedsområdet foretaget en markant opnormering af sundhedspersonale på 40 pct.
over perioden 2007-2014, mens der på andre områder er sket en reduktion af personale.
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Udfordringerne i forhold til kommunal medfinansiering er bl.a. styrbarhed, modsatrettede incitamenter i regioner og kommuner, budgetsikkerhed og manglende gennemsigtighed i forhold til, hvad kommunerne betaler for. Det betyder bl.a., at det er svært for kommunerne at vurdere,
om forebyggelsesindsatsen har en effekt.
Konsekvensen af de stigende udgifter på sundhedsområdet er, at kommunerne skal finde besparelserne på de øvrige velfærdsområder.
Der er grundet folketingsvalget ikke afklaring i forhold til den videre
proces omkring den kommunale medfinansiering, herunder opfølgningen
på den nationale evaluering.
Formandskabet orienterede endvidere om deres drøftelse med KL’s formandskab forud for KKR Hovedstadens møde. KKR’s formandskab
fremlagde de udfordringer, som kommunernes i hovedstaden oplever ift.
KMF og pegede dels på behovet for kortsigtede løsninger fx i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016, dels på den længere bane i forhold
til at få udarbejdet et forslag til model for KMF, som giver øget budgetsikkerhed og flere styringsmuligheder.
KL’s formandskab såvel som bestyrelse er opmærksomme på de udfordringer, der er i forhold til KMF. Det blev fremhævet, at udfordringen
ikke kun er i hovedstaden, men opleves i flere af landets regioner omend
i mindre udpræget grad. Formandskab og bestyrelse arbejder derfor på
ændringer af den kommunal medfinansiering, der sikrer øget budgetsikkerhed og transparens.
Formanden orienterede kort om den kommende analyse lavet til Kommunekontaktudvalget om gennemsigtighed. Analysen er vedlagt referatet.
KKR Hovedstaden drøftede området og følgende blev fremhævet:
• Der er behov for en ny model for kommunal medfinansiering, der
håndterer de udfordringer, som kommunerne oplever og som også
beskrives i evalueringen.
• Indtil der foreligger en ny model, er der brug for en midlertidig ordning som kan sikre, at kommunernes udgifter ikke fortsætter i vejret.
• Det skal sikres, at der ved overskridelse af KMF-loftet sker en tilbagebetaling af midlerne inden for den enkelte region – og ikke på
landsplan som i dag.
• Det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at se nærmere på de betalinger der er sket siden 2012 til KMF, herunder om de er korrekte.
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Morten Mandøe’s oplæg kan ses her.
Rapport fra arbejdsgruppen vedr. gennemsigtighed kan ses her.
3.3.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS)
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

Udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for hovedstaden
”Copenhagen – hele Danmarks Hovedstad” er i offentlig høring fra den
24. april til den 19. juni 2015.
Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater CoPENHAGEN og fokuseres på to rammevilkår ”effektiv og bæredygtig mobilitet”
og ”kompetent arbejdskraft og internationalisering” og på de fire væksttemaer: sund, grøn, kreativ og smart vækst.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal drøftes på næste møde i
Kommunekontaktudvalget den 20. august og behandles i regionsrådet
den 22. september 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Regionsrådet skal med bidrag fra vækstforum vedtage en regional vækstog udviklingsstrategi (ReVUS). Strategien skal indeholde en redegørelse
for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale
vækst- og udviklingsvilkår.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen er i
høring frem til den 19. juni 2015. Udkast til strategien har tidligere været
drøftet politisk i KKR og i Kommunekontaktudvalget og administrativt i
bl.a. K29. Der lægges op til en tæt kobling til visionen bag Greater CoPENHAGEN med fokus på væksttemaerne sund, grøn, kreativ og smart
vækst.
Det er vigtigt, at ReVUS bliver en fælles strategi mellem kommuner, erhvervsliv og region, og der er behov for samarbejde om implementeringen, hvis strategien skal omsættes til handling. ReVUS indeholder i sin
nuværende form en bruttoliste med en lang række initiativer. Der er derfor i foråret gennemført en administrativ høring med henblik på at
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komme med forslag til en prioriteret liste over færre initiativer, som der i
første omgang skal fokuseres på i implementering af strategien.
I alt 19 kommuner har svaret på den administrative høring og tilsammen
indsendt 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag. ReVUS er som nævnt i offentlig høring
frem til den 19. juni, hvorfor der forventes at komme yderligere input.
På baggrund af den administrative proces og med forbehold for den
igangværende høring foreslås det, at der i første omgang fokus på følgende initiativer:
1. Grøn mobilitetsplanlægning
2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020
3. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne
4. Copenhagen Science Region
5. Copenhagen Healthtech Cluster
6. Klimatilpasning
7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen
8. Kommercialisering af de kreative erhverv
9. Copenhagen Wifi – mobil og bredbåndsdækning i hele regionen
10. Udvikling af fælles data-hub
Der er i forslaget til prioritering lagt vægt på:
• at forslagene har en bred kommunal opbakning
• at der er fokus på regionale udfordringer, der kalder på regionale løsninger
• at der bygges videre på og skabes synergi med eksisterende indsatser.
Der lægges op til, at Kommunekontaktudvalget på mødet den 20. august
drøfter udkast til uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer.
Endvidere er der lagt op til en proces, hvor alle interesserede kommuner
og andre relevante aktører kan deltage i de foreslåede initiativer.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
Administrationen blev bedt om at melde tilbage til regionen, at der fra
KKR Hovedstaden er opbakning til de foreslåede 10 initiativer, og endvidere at det foreslås, at der igangsættes yderligere et initiativ, der adresserer tema om bolig, livskvalitet og kultur i regionen.
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3.4.

Greater CoPENHAGEN
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

I forlængelse af det politiske topmøde i Kristianstad den 22. juni 2015
holdes møde i bestyrelsen for Greater Copenhagen. De vigtigste emner
på dagsordenen er drøftelse af vedtægter for ny organisering af Greater
Copenhagen og Øresundskomitéen samt forslag til ny finansieringsmodel. Der gives på KKR mødet en mundlig status fra mødet den 22. juni.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter sagen, herunder bemyndiger
formandskabet til at tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Greater Copenhagen & Skåne Commitee inden for den beskrevne ramme.
Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Greater Copenhagen besluttede på deres møde den 20.
april 2015 at foreslå Øresundskomitéen at vedtage en revitalisering af komitéen, således at den omdannes til ”The Greater Copenhagen & Skåne
Committee” fra den 1. januar 2016. KKR Hovedstaden blev orienteret
herom på mødet den 24. april.
Beslutningen om omdannelse af Øresundskomiteen til ”The Greater Copenhagen and Skåne Committee” blev drøftet i forretningsudvalget for
Øresundskomiteen den 3. juni og skal formelt vedtages på to på hinanden følgende møder i Øresundskomiteen i efteråret (den 19. oktober og
den 4. november).
Der lægges op til en ny organisation med et meget mere snævert fokus
på vækst og beskæftigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og regioner.
Det fremgår af det foreliggende udkast til vedtægter, at:
”Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget
bæredygtig vækst og beskæftigelse.
Komitéen skal:
• Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”
• Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur
• Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter
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Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke
de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer
for vækst
• Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser”.
•

Der lægges op til, at bestyrelsen for ”The Greater Copenhagen & Skåne
Committees” skal bestå af 14 folkevalgte politikere, hvoraf 7 udpeges fra
østdansk side og 7 fra skånsk side. Desuden lægges der op til, at den
skånske og østdanske side hver kan udpege 2 politiske observatører uden
stemmeret.
Bestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 20. april 2015, at der
skulle udarbejdes et forslag til finansiering af The Greater Copenhagen &
Skåne Committees arbejde, som tager udgangspunkt i, at dansk og
skånsk side betaler lige meget (modsat i dag, hvor betalingen sker efter
indbyggertal).
På dansk side vil det fortsat være regionerne, der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag.
Greater Copenhagen og status på omdannelsen af Øresundskomiteen vil
ligeledes blive drøftet på det kommende møde i KKR Hovedstaden den
10. september 2015.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Der gives en status herfor ved
det kommende KKR-møde den 10. september.
3.5.

Strategisk energiplanlægning – Energi på Tværs
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

I regi af Energi på Tværs blev der den 13. april 2015 holdt et borgmestermøde om strategisk energiplanlægning med deltagelse af 25 kommuner samt Region Hovedstaden og en række forsyningsselskaber. Den fælles energivision for hovedstadsregionen blev drøftet på mødet, og der
var bred opbakning hertil.
./.

Energivisionen fra borgmestertopmødet er vedlagt som bilag.
Omstillingen af energisystemet er en langsigtet indsats, der kræver bred
politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de
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tre parter og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske energiplanlægning i hovedstadsregionen.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Drøfter og godkender energivisionen som grundlag og ramme for
den videre indsats for omstillingen til vedvarende energi i hovedstadsregionen.
• Godkender, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan, som et
fælles initiativ mellem kommunerne i KKR Hovedstaden, regionen
og forsyningsselskaber.
• Godkender, at der frem mod KKR-mødet den 10. september 2015
udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a.
skal understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med
strategisk energiplanlægning. Beslutning om deltagelse i et fælles
energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende.
Sagsfremstilling

En strategisk omstilling af energisystemet er en langsigtet indsats, der
kræver bred politisk opbakning i kommunerne, regionen og hos forsyningsselskaberne. Energivisionen er derfor udarbejdet i et tæt samarbejde
mellem parterne og vil danne rammerne for den fremtidige strategiske
energiplanlægning i hovedstadsregionen.
Klimapolitisk Forum fungerer som politisk følgegruppe for arbejdet og
drøfter og forbereder beslutningsoplæg til KKR Hovedstaden, Regionsrådet og forsyningsselskabernes bestyrelser.
Energivisionen for hovedstadsregionen blev drøftet på borgmestermødet
den 13. april 2015, og der var bred opbakning hertil.
Den fælles vision er, at Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for
grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være
fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.
På baggrund af arbejdet i projektet Energi på Tværs er der formuleret en
række indsatsområder, som bør indgå i arbejdet med den strategiske
energiplanlægning – både regionalt og i kommuner og selskaber:
• Energibesparelser for alle offentlige og private slutbrugere
• Fremme grøn, individuel opvarmning
• Udfasning af naturgas i energisystemet
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•
•
•
•
•

Affald, for eksempel øget genanvendelse
Grønt transportsystem med tilhørende infrastruktur
Indpasning af vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen
Udbredelse af og styrket sammenhæng i fjernvarmen
Innovation og grøn vækst (indgår i alle ovenstående indsatsområder)

Energivisionen forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber
samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinerer fremtidige
investeringer i energisystemet, så synergier udnyttes og energi- og transportsystemet bliver effektivt.
En ambitiøs vision vil bidrage til at fastholde hovedstadsregionen, som
en førende region inden for grøn omstilling og vækst. Det vil skabe nye
arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer samt styrke danske
virksomheders konkurrenceevne inden for energiteknologi og vedvarende energi på det globale marked.
Det foreslås endvidere, at der frem mod KKR-mødet i september udarbejdes oplæg om etablering af et fælles energisekretariat, der bl.a. skal
understøtte kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med strategisk
energiplanlægning. Formålet er bl.a. at sikre at planlægning og implementering af beslutninger om energiinfrastruktur, -produktion, -forsyning og
-besparelser på tværs af sektorer foregår koordineret og bidrager til at
optimere det samlede system.
Et konkret oplæg på formål, opgaver, forankring, bemanding og budget
fremlægges på KKR-mødet den 10. september 2015. Beslutning om,
hvorvidt kommunen ønsker at deltage i et fælles energisekretariat vil i givet fald skulle træffes i de enkelte kommunalbestyrelser efterfølgende.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Oplæg om etablering af fælles
energisekretariat drøftes på det kommende KKR-møde i september.

3.6.

Rammeaftale 2016
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af
den årlige Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.
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Rammeaftale 2016 fremlægges her til drøftelse i KKR Hovedstaden med
henblik på en anbefaling til kommunerne om at godkende aftalen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden anbefaler udkast til Rammeaftale
2016 til godkendelse i hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder for udarbejdelse af en årlig
rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

./.

Udviklingsstrategi 2016
Udviklingsstrategien skal være med til at klarlægge, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver kommunerne og Region Hovedstaden oplever i
forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v., og således også hvilke særlige
temaer og områder KKR Hovedstaden ønsker skal være i fokus i det pågældende år. Vedlagt er ”Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016 - Opsummering af konklusioner og
fokusområder. ” Udkast til den samlede udviklingsstrategi samt de tilhørende bilag kan findes på http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/
•
Udviklingstendenser
Udviklingsstrategien afdækker på baggrund af kommunernes indberetninger, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes
behov for de højt specialiserede tilbud, og tilbuddenes udbud af pladser
samt kortlægning af udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud. Der vurderes ikke aktuelt at være behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller
pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.
I Udviklingsstrategien er udvalgt fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:
1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
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2.
3.
4.

Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i
tilbuddene
Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 bliver genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Fokusområde 3
og 4 adresseres ifm. behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor den
generelle sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen bl.a. vil være et centralt element.
•
Særligt tema 2016
Som særligt tema for 2016 indstiller Embedsmandsudvalget for socialområdet og specialundervisning følgende:
Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.
Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne
og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse for
og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammen-sætning m.v.
Bevæggrunden for valget af tema er først og fremmest at understøtte det
tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområdet. Politiske mål forventes at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode.
KKR Hovedstaden har tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem identificering
af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og opstilling af en
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nød-bremsemodel herfor. En tværgående strategi vil medvirke til at understøtte og udvikle dette samarbejdsspor.
Endvidere er der i Udviklingsstrategi 2016 beskrevet en række udviklingstendenser, som understreger behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. Herunder kommunernes hjemtagningsstrategi-er med fokus på lokale og mindre indgribende indsatser
samt inklusion, ændret efterspørgsel efter og forventninger til øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud, øget fokus på effekt og dokumentation, den faglige og teknologiske udvikling samt en fortsat stram økonomisk ramme. Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere
grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene.
Ligesom KKR Hovedstaden på sundhedsområdet har formuleret fælles
målsætninger, vil der derfor være en stor værdi i at formulere fælles målsætninger for samarbejdet på tværs af kommunerne og regionen. Det kan
give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det tværkommunale
og tværsektorielle samarbejde, og muliggør benchmarking og læring på
tværs af hovedstadsregionen.
•
Revurdering af de mest specialiserede tilbud:
I Udviklingsstrategi 2015 var ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet defineret som mest specialiserede tilbud, der
har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen ”nød-bremse-modellen”. Der har i 2015 ikke været anmodning om særlig behandling fra driftsherrerne. Endvidere vurderes, at
alle ni tilbud fortsat lever op til kriterierne for mest specialiserede tilbud,
og derfor fortsat bør omfattes heraf i Udviklingsstrategi 2016. Task forcen vurderede, at de øvrige tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi
2015, på nuværende tidspunkt ikke lever op til kriterierne for mest specialiserede tilbud, hvorfor der ikke indstilles nye tilbud i Udviklingsstrategi
2016.

./.

Styringsaftale 2016
Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel
for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og
specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt
procedurer for de mest specialiserede tilbud. Vedlagt er udkast til Styrings-aftale 2016. Bilag til styringsaftalen kan findes på http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/
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På baggrund af beslutning i KKR Hovedstaden den 24. april er aftalen
om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten indskrevet i Styringsaftale 2016. Styringsaftale 2016 er endvidere tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.
Proces
Såfremt KKR Hovedstaden tiltræder indstillingen, sendes Rammeaftalen
til politisk godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden med frist
den 1. oktober 2015.
Selve Rammeaftale 2016 skal være endelig godkendt og indsendt til Socialstyrelsen senest den 15. oktober 2015.
Punktet indledes med et kort oplæg af direktør Jane Torpegaard, Gladsaxe.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.7.

Kommunekvoter 2016
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden skal senest den 10. september 2015 oplyse Udlændingestyrelsen, om kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af
regionens andel af flygtninge i 2016. Region Hovedstadens andel er beregnet til 1.928 personer.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden på vegne af kommunerne meddeler
Udlændingestyrelsen, at man tager nedenstående fordeling til efterretning.
Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af landstallet på i alt
12.000 flygtninge i 2016 på de fem regioner. Kommunerne i Region Hovedstaden skal sammenlagt modtage 1.928 flygtninge.
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Hvis kommunerne i regionen ikke indgår en frivillig aftale, vil Udlændingestyrelsen fordele regionskvoten mellem kommunerne efter den matematiske fordelingsmodel. Det må forventes, at der i sådan tilfælde vil
blive fastsat følgende kommunekvoter:
Beregnede kommunekvoter 2016
Kommune
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Hovedstadsregionen i alt

Antal
0
56
42
134
0
48
137
70
195
130
75
117
27
18
95
74
144
10
111
25
0
67
0
0
101
124
30
88
10
1.928

KKR skal senest den 10. september 2015 oplyse, om kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af regionens andel af flygtninge i
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2016. Hvis der ikke opnås enighed om fordelingen, skal Udlændingestyrelsen fastsætte en fordeling for kommunerne inden den 30. september
2015.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
3.8.

Socialtilsynet – årsrapport 2014
MDR-2014-00334 afp
Baggrund

Socialtilsyn Hovedstaden skal jf. Lov om Socialtilsyn § 9 udarbejde en
årsrapport om tilbuddenes kvalitet samt redegøre for årets produktion i
forhold til tilsyn, regodkendelser, afgørelser mv. Rapportens konklusioner skal bl.a. indgå i drøftelserne om rammeaftalen jf. Servicelovens § 6.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter årsrapport fra Socialtilsyn
Hovedstaden.
Sagsfremstilling

Årsrapport 2014
2014 var startåret for et nyt socialtilsyn, hvor fem nye tilsynsmyndigheder blev etableret for at sikre et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
med de sociale tilbud i Danmark.
Socialtilsyn Hovedstaden overtog pr. 1. januar 2014 tilsynsforpligtelsen
for mere end 1000 plejefamilier og 500 sociale botilbud og misbrugsbehandlingssteder. Socialtilsyn Hovedstaden har ført tilsyn med alle disse
steder og har i alt aflagt over 1.850 tilsynsbesøg i 2014. Dermed har Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 løftet tilsynsopgaven som forudsat i den nye
lov om socialtilsyn.
De fem socialtilsyn har blandt andet fået til opgave at regodkende alle de
sociale botilbud og plejefamilier i løbet af 2014 og 2015. Socialtilsyn Hovedstaden fik i 2014 vurderet 26 pct. af tilbuddene og plejefamilierne i
forhold til, om de kunne regodkendes. Langt hovedparten blev regodkendt, mens enkelte fik tilbagetrukket deres godkendelse. De resterende
74 pct. skal i 2015 vurderes i forhold til, om de kan regodkendes.
Socialtilsyn Hovedstaden har samtidig færdigbehandlet ansøgninger fra
55 nye tilbud, modtaget over 2000 indberetninger af magtanvendelser og
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170 henvendelser via den nye såkaldte whistleblowerordning, hvor personer kan henvende sig anonymt og fortælle om bekymrende forhold i
plejefamilier og sociale tilbud.
Disse opgaver blev løftet i et år, der i høj grad var præget af opstart: Opstart af en ny organisation med over 60 medarbejdere og et driftsbudget
på over 40 mio. kr., opstart af et nyt IT-system og opstart af en ny tilsynsmetode fastlagt i en ny, fælles kvalitetsmodel.
2014 var også året, hvor der skulle skabes overblik over opgaveporteføljen, og hvor der blev etableret gode samarbejdsrelationer med regionens
kommuner og med de offentlige og private driftsherrer. I evalueringer og
ved kommunebesøg har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget positive tilbagemeldinger på arbejdsform, faglig professionalisme, dialog og samarbejde.
Socialtilsyn Hovedstaden har i 2014 fået de første indtryk af kvaliteten i
de tilbud og plejefamilier, der føres tilsyn med. I årsrapporten beskrives
socialtilsynets observationer af tilbuddenes kvalitet i forhold til indsatsmål, magtanvendelser, juridisk kvalitet samt kvaliteten på plejefamilieområdet.
Socialtilsyn Hovedstaden kan konstatere, at rigtig mange tilbud arbejder
systematisk og professionelt med indsatsmål og dokumentation af resultater. Men også, at der er stor forskel på, hvor godt tilbuddene arbejder
med disse metoder. Socialtilsynets observationer i 2014 viser, at det både
er afgørende, at der er opstillet klare mål fra handlekommunens side, og
at tilbuddet eller plejefamilien forholder sig reflekterende til sin egen
praksis. Observationerne viser et potentiale i at udvikle både kommunernes og de sociale tilbuds arbejde med indsatsmål. Socialtilsynet kan bidrage til dette ved at skærpe tilbuddenes fokus på dokumentation og opfyldelse af indsatsmål.
I forhold til magtanvendelser er det Socialtilsyn Hovedstadens klare oplevelse, at de fleste tilbud kender reglerne om magtanvendelse godt, og at
tilbuddene generelt har en høj kvalitet i forhold til at forebygge og håndtere magtanvendelser. Samtidig vurderer Socialtilsyn Hovedstaden, at der
flere steder er grundlag for at udvide forståelsen af magtanvendelsesbegrebet, så der kommer større fokus på blandt andet sproget. Via både dialog og kontrol kan socialtilsynet være med til at øge tilbuddenes refleksion over deres pædagogiske tilgang i forhold til magtanvendelser.
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På plejefamilieområdet er der udfordringer med familier, som mangler
grundkursus, på trods af at de er godkendt og har børn anbragt. Disse familier kan ikke regodkendes, førend de har modtaget et grundkursus. Ligeledes er det konstateret, at kvaliteten af det tidligere tilsyn er svingende, og der har ikke alle steder været fokus på plejefamiliernes kompetenceudvikling. Socialtilsyn Hovedstadens vurdering er, at socialtilsynet
kan give plejefamilierne og hele anbringelsesområdet et løft, fordi der
kommer mere fokus på plejefamiliernes kompetencer og udviklingsbehov, og fordi der i løbet af de kommende år bliver skabt rammerne for
en bedre matchning mellem børn og plejefamilier.
Socialtilsynet har også bidraget til, at der ryddes op i ulovlige juridiske
konstruktioner på tilbudsområdet. Således er der konstateret en række
udfordringer med §§ 107 og 108 tilbud (korterevarende og længerevarende botilbud til voksne efter Serviceloven), der ikke har en lovlig juridisk konstruktion. Socialtilsynet har derfor måttet knytte vilkår til flere
regodkendelser, og har samtidig gjort KL, Socialministeriet, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen opmærksomme på udfordringen.
Det er Socialtilsyn Hovedstadens samlede vurdering, at socialtilsyn bidrager til at løfte kvaliteten i tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde på en række forhold. I årene fremover vil en yderligere udvikling af tilsynsfagligheden fortsat bidrage til kvalitet og samtidig også sikre
en større gennemsigtighed og ikke mindst et overblik over tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde i Danmark.
./.

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport godkendes i Frederiksberg Kommunes Magistrat den 15. juni 2015 og fremsendes herefter til Socialstyrelsen inden deadline den 1. juli 2015. Årsrapporten som den fremlægges
for Frederiksbergs Kommunes Magistrat er vedlagt som bilag.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Det blev aftalt, at
Socialtilsynet deltager på et kommende møde. Som forberedelse til mødet indhentes kommentarer fra kommunerne vedr. årsrapporten.

3.9.

Orientering vedr. KLIKOVAND og task force for klimatilpasning
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund
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KLIKOVAND (Klima Vand Kommune) startede som et udviklingsprojekt på vandområdet med kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen i perioden 2012 til 2014 med støtte fra Region Hovedstaden. I dag
udgør KLIKOVAND et netværk af 22 kommuner og 13 vandselskaber i
hovedstadsregionen.
Etablering af en Task Force under KLIKOVAND skal være med til at
sikre en klimaberedt region gennem vejledning, koordinering og facilitering på tværs af aktører. Task Force er nævnt i udkast til den regionale
vækst- og udviklingsstrategi under Grøn vækst.
Task Force er et treårigt projekt med et samlet budget på kr. 20 mio. kr.,
hvor kommuner og vandselskaber finansierer 10 mio. kr. og Region Hovedstaden forventes at finansiere de sidste 10 mio. kr. via ReVUS-midler.
KLIKOVAND udgør sekretariat for Task Force.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

En regional Task Force under KLIKOVAND skal sikre, at kommuner
og vandselskaber hurtigere kommer fra klimatilpasningsplan til reelle klimatilpasningsprojekter i omgivelserne. Dette skal ske gennem hjælp til
facilitering af processer, økonomisk støtte til ekstern rådgivning samt
række forprojekter, der kan medføre konkrete klimatilpasningsprojekter.
Task Forcens opgaver og konstellation
Task Forcen er et rejsehold, som kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen kan henvende sig til og få hjælp fra til at komme i gang
med klimatilpasningsprojekter, facilitere deres samarbejdsprocesser eller
løse konkrete udfordringer. Task Forcen skal kunne trække på eksterne
rådgivere alt efter de konkrete udfordringer i kommuner og vandselskaber.
Målet er, at Task Forcen skal hjælpe kommuner og vandselskaber med at
få omsat deres klimatilpasningsplaner gennem udarbejdelse af mindst 20
forprojekter, der bringer kommuner og vandselskaber tættere på konkrete klimaprojekter. Desuden vil Task Forcen qua den viden, der løbende bliver opbygget, initiere mindst et innovationsprojekt og to mindre eller et større demonstrationsprojekt.
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Innovationsprojekterne skal være med til at udvikle nye løsninger eller
nye måder at håndtere klimaproblematikken på. Demonstrationsprojekterne skal være fyrtårne i hovedstadsregionen, som kan udgøre de gode
eksempler og fremstå som et udflugtsmål for klimainteresserede parter i
ind- og udland.
Task Forcen vil løbende indsamle viden og bringe den i spil i regionen,
så det sikres, at der ikke sker dobbeltarbejde, men i stedet bygges oven
på eksisterende viden.
Et identificeret behov
KLIKOVAND har identificeret et behov for hjælp til kommuner og
vandselskaber i hovedstadsregionen på klimatilpasningsområdet. Det er
blandt andet gjort på en møderække med kommuner og vandselskaber i
slutningen af 2014 og primo 2015. Endvidere er KTC Hovedstadskredsen og Regnvandsforum løbende blevet orienteret om projektet om etablering af en Task Force.
KLIKOVAND har i dialogen med kommuner og vandselskaber fået et
overblik over, hvilke udfordringer de står med. Det handler blandt andet
om inddragelse af borgere og virksomheder, idegenerering, finansieringsmuligheder og juridiske udfordringer.
KLIKOVAND som sekretariat
KLIKOVAND, som på nuværende tidspunkt udgør 22 kommuner og 13
vandselskaber i hovedstadsregionen, stiller sig til rådighed som sekretariat for en Task Force med base i Gladsaxe Kommune. KLIKOVAND
håber, at tilbuddet om hjælp fra en Task Force giver anledning til, at de
sidste kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen tilslutter sig
KLIKOVAND.
En fælles Task Force for klimatilpasning skal sikre, at kommuner og
vandselskaber hurtigere kommer fra klimatilpasningsplan til reelle klimatilpasningsprojekter. Dette skal ske gennem hjælp til facilitering af processer, økonomisk støtte til ekstern rådgivning samt en række forprojekter, der kan medføre konkrete klimatilpasningsprojekter.
Det primære formål med Task Forcen er at bidrage til en klimaberedt region. Task Forcen skal bistå kommuner og vandselskaber med at omsætte planer til robuste løsninger, der forebygger konsekvenser efter
voldsomme regnskyl og stormflod. Det skal blandt andet ske ved at
lægge vægt på samarbejder, videns- og erfaringsudveksling og blå/grønne
løsninger.
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./.

Projektkonceptet for taksforcen er vedlagt som bilag.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

3.10.

Orientering vedr. ELENA projekt om energibesparelser i offentlige
bygninger
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

KKR Hovedstaden besluttede den 23. marts 2012 at igangsætte arbejdet
med en fælles kommunal og regional ansøgning om støtte fra EU’s
ELENA-ordning til at forberede energibesparelser i offentlige bygninger.
Det førte til et projekt med deltagelse af Region Hovedstaden og 11 (nu
10) kommuner med en samlet investering på 460 mio. kr. og med tilsagn
om 18 mio. kr. i støtte fra EU. Projektet startede 1. december 2013 og
det løber i tre år. Projektet hedder CEI-CAD, hvilket står for Common
Energy Investment Programme in the Capital Region of Denmark.
Hver kommune har givet tilsagn om en bestemt investering. De fleste
kommuner ventes at opnå den aftalte investering, men med hovedvægten
af investeringen i den sidste del af den treårige projektperiode. En kommune har dog trukket sig ud og to af kommuner vurderes at have vanskeligt ved at nå i mål.
Den 1. juni 2015 var CEICAD-projektet halvvejs og der gives derfor en
status i forhold til KKR Hovedstaden, de deltagende kommuner og EU.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning,
og at de deltagende kommuner fortsat holder fokus på indsatsen.
Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og 11 af regionens kommuner er gået sammen om
et fælles projekt om fremme af energibesparelser i egne bygninger. Region Hovedstaden har på grundlag heraf ansøgt om og opnået tilsagn om
18 mio. kr. i støtte fra EU's ELENA-ordning til projektet.
Støtten anvendes til at indkøbe teknisk bistand fra eksterne konsulenter
og til et projektsekretariat med energieksperter, der bistår kommuner og
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region med at forberede energiinvesteringer i hospitaler, skoler, daginstitutioner, rådhuse og andre offentlige bygninger for 460 mio. kr. over en
treårig periode. Der gennemføres fx udskiftning af vinduer og døre, efterisolering af tage og facader, udskiftning af belysning og ventilationsanlæg, etablering af solcelleanlæg og udskiftning af vejbelysning.
Oprindeligt valgte følgende kommuner at deltage i projektet: Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Fra Region Hovedstaden deltager Bornholms Hospital og Glostrup Hospital. Projektet
styres af en styregruppe med repræsentanter fra Albertslund, Fredensborg, Gentofte, Hørsholm, København og Region Hovedstaden. Der er
en overordnet styringskomite med repræsentanter på chefniveau fra alle
deltagende kommuner.
Gribskovs Byråd besluttede 1. september 2014 at udtræde af projektet,
og dermed forsvandt forventede investeringer på 50 mio. kr., og heraf
afledt EU-støtte på 2 mio. kr. Endvidere har en række kommuner måttet
opgive solcelleprojekter pga. ændrede statslige regler. Dette betød et
yderligere tab i forventede investeringer på 80 – 90 mio. kr. Det er dog
stort set lykkedes at kompensere for disse udfordringer.
Kommunerne har i vidt omfang kunnet erstatte opgivne solcelleprojekter
med andre energibesparelser i egne bygninger. Hertil kommer, at det er
blevet muligt at få vejbelysning med i CEICAD, hvilket Albertslund og
Frederikssund har benyttet sig af. Endvidere er der funder flere projekter
i Region Hovedstadens bygninger. Det samlede billede er således, at det
forventes muligt at komme nogenlunde i mål med de investeringer på
460 mio. kr., der er aftalt med EU, og som er en forudsætning for opnåelse af fuld støtte på 18 mio. kr.
Investeringerne er dog pt. langt fra det, der i ansøgningen om EU-støtte
var forudsat på dette tidspunkt. Der er pr. 1. juni 2015 gennemført investeringer for 100 mio. kr. Der er således lang vej til målet om samlede investeringer på 460 mio. kr. på nuværende tidspunkt, hvor halvdelen er tiden er gået.
Det er derfor vigtigt, at partnerne har fuld opmærksomhed på at benytte
sig af de muligheder, der er for at få teknisk bistand til energiprojekter og
at få realiseret projekterne i det omfang, der er aftalt med EU. Det er en
forudsætning for udbetaling af støtten på 18 mio. kr., hvoraf der p.t. er
anvendt 6. mio. kr.
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Nedenstående tabel viser omfanget af projekter, hvor kommunen enten
er indgået kontrakt med entreprenører og håndværkere inden 1. juni
2015, eller hvor projektet er så langt fremme, at kontrahering forventes
at ske indenfor et par måneder. Endvidere fremgår de oprindelige tilsagn om investeringer:
Kontraheret efter

Oprindeligt tilsagn

1½ år
Albertslund

1.367.000

29.414.000

0

21.900.000

Fredensborg

22.013.765

55.247.860

Frederikssund

28.469.737

11.700.000

8.769.136

36.000.000

Gladsaxe

0

15.430.000

Glostrup Hospital

0

28.000.000

Bornholms hospital

Gentofte

Gribskov
Hørsholm

50.000.000
12.888.450

46.600.000

Ishøj

7.529.125

24.200.000

København

5.230.000

102.649.921

Lyngby-Taarbæk

2.739.700

18.000.000

11.010.066

20.428.000

100.016.980

459.595.881

Rudersdal Kommune
Total

Om de enkelte deltagere kan oplyses:
Albertslund Kommune har ændret sit investeringsprogram fra udelukkende at indeholde solcelleanlæg til primært at omhandle vejbelysning.
Teknisk bistand til at forberede udskiftning af vejbelysning til LED for
ca. 28 mio. kr. igangsættes primo juni 2015. Der er herudover med teknisk bistand fra CEICAD besluttet at udbyde belysnings- og ventilationsprojekter på skoler for 4 mio. kr. Der kan komme yderligere investeringer i energieffektivisering af bygninger i 2016.
Fredensborg Kommune har på nuværende tidspunkt gennemført projekter for godt 22 mio. kr. Flere projekter er under forberedelse, og det forventes samlet set, at Fredensborg vil gennemføre investeringer for 50 –
60 mio. kr., svarende til det oprindeligt forudsatte beløb.
Frederikssund Kommune har med teknisk bistand fra CEICAD forberedt og udbudt udskiftning af vejbelysning til LED i en stor del af kom-
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munen. De sidste kontrakter indgås i juni 2015. Derudover har kommunen gennemført energieffektivisering af bygninger for 4 mio. kr. Der forventes igangsat yderligere projekter indenfor energirenovering af bygninger i den resterende CEICAD-periode.
Gentofte Kommune har fået teknisk bistand fra CEICAD til at forberede projekter, som spænder over fjernvarmekonverteringer, ventilation,
belysning og solceller. De fleste projekter er kontraheret og flere af dem
afsluttet. Fokus vil i den kommende tid være på energiprojekter for eksisterende tekniske anlæg. Der arbejdes også på at udvælge bygninger, som
skal screenes og eventuelt efterfølgende energirenoveres.
Gladsaxe Kommune har indtil nu benyttet tilbuddet om teknisk bistand
fra CEICAD i begrænset omfang. Der er dog blevet udført en screening
af en institution på Højmarksvej. Både denne institution og en tilsvarende skal nu have renoveret facaderne på grundlag af den tekniske bistand fra CEICAD.
Hørsholm Kommune har fået teknisk bistand til projekter for ca. 12,9
mio. kr. Det drejer sig primært om renovering af klimaskærm – herunder
tag, vinduer og døre samt konvertering af en varmecentral fra gas til
fjernvarme. Kommunen har planer om energirenovering af Hørsholm
Idrætspark og i den forbindelse undersøges det, om det er muligt at opføre et eller flere solcelleanlæg. Der er overvejelser om energirenovering
af rådhuset, ligesom der formentlig vil komme andre projekter i de kommende 1½ år.
Ishøj Kommune har med bistand fra CEICAD gennemført rådgivning,
udbud og kontrahering af flere ventilationsprojekter. Flere projekter er
på vej til at blive udbudt, og der er også en del nye projekter på vej. Det
gælder bl.a. vinduesudskiftning på Ishøj Rådhus – et projekt til ca. 8 mio.
kr. Samlet set forventes Ishøj at investere lidt mere end de aftalte 24,2
mio. kr.
Københavns Kommune arbejder med helhedsrenovering af skoler. Dette
omfatter udover energi også genopretning, modernisering og tilgængelighed. CEICAD har ydet ekstern teknisk bistand til energigennemgang på
7 skoler. De forventede investeringer til helhedsrenoveringerne ligger på
30-90 mio. kr. pr. skole, hvoraf energiinvesteringer skønnes at udgøre
10-15 mio .kr. pr. skole. Der køres sideløbende et antal mindre projekter
på tekniske installationer. I foråret 2014 blev screenet 9 skoler og på
grundlag heraf gennemført energitiltag for ca. 5 mio. kr. I juni starter
screeninger af 53 ejendomme, hvilket forventes at føre til energitiltag for
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op mod 40 mio. kr. Fremadrettet kan der komme flere mindre projekter.
Med de igangværende projekter bør Københavns Kommune kunne opnå
sit investeringsmål på 102 mio. kr., men investeringerne vil formentlig
blive en del større.
Lyngby-Taarbæk Kommune har p.t. gennemført investeringer i
CEICAD-projektet for ca. 2,7 mio. kr. ud af de i alt 18 mio. kr., som
kommunen har forpligtet sig til. Flere mindre projekter er på vej.
Rudersdal Kommune har til dato kontraheret investeringer for ca. 11
mio. kr. ud af de i alt 20,4 mio. kr., som har forpligtet sig til at investere
indenfor CEICAD-projektet. Der kan på baggrund af iværksat rådgivning og kommunens planer forventes investeringer på yderligere 8-13
mio. kr. Det forventes, at kommunen indenfor perioden kan opfylde mål
og forpligtelser i relation til CEICAD-projektet.
Region Hovedstaden deltager med store projekter på Glostrup Hospital
og Bornholms Hospital. Projekterne omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader og etablering af solcelleanlæg. Endvidere er Region Hovedstaden i gang med at undersøge mulighederne for at gennemføre mindre projekter på regionens hospitaler med teknisk bistand fra
CEICAD. Det forventes at dreje sig om mindre belysnings- og ventilationsprojekter samt solcelleanlæg. Samlet set forventes Region Hovedstaden at ende med at investere lidt mere end oprindeligt aftalt.
CEICAD-projektsekretariatet står gerne til rådighed for nærmere oplysninger og for teknisk bistand til at forberede kommunernes energiprojekter. Nærmere oplysninger kan fås på www.regionh.dk/ceicad
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Det er vigtigt, at de
deltagende kommuner har politisk fokus på at indfri målene til energiinvesteringerne.

3.11.

Orientering vedr. Copenhagen Film Fund
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

Der gives en skriftlig orientering om Copenhagen Film Fund.
Indstilling
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Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning,
og at den enkelte kommune overvejer mulighederne for at støtte Copenhagen Film Fund.
Sagsfremstilling

Film- og tv-branchen i Hovedstadsområdet står for mere end 90 pct. af
den samlede filmproduktion i Danmark. Danske film og tv-serier oplever
en stor international interesse, og industrien har i disse år et stort vækstpotentiale. Der er stor efterspørgsel efter danske instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere mv. og efter den danske produktionsmodel
for film og tv-serier.
Copenhagen Film Fund har igennem sin første periode 2013-15 været
med til at fastholde det kreative momentum, som Danmark nyder og
samtidig været et effektivt middel til at skabe vækst og beskæftigelse.
Fondens investeringer har sikret, at serier som Wallander, Broen sæson 3
og den internationale spillefilm ’The Danish Girl’ skaber omsætning i
området. Ligeledes har Fondens investeringer medvirket til, at animationsselskabet Nørlum har etableret sig i København.
Målt som gennemsnit pr. år har Fonden understøttet værditilvækst i
Danmark for 30-55 mio. kr. (målt ved bidraget til BNI) og 70-100 danske arbejdspladser. For hver krone fonden har investeret i en produktion
har dette skabt en værditilvækst i hovedstadsområdet på 3,2 kr. direkte i
filmbranchen og relaterede erhverv og 5,8 kr., når afledte effekter
medregnes (ifølge opgørelse foretaget af Copenhagen Economics). Hertil
kommer brandingeffekten, som er svært målbar.
Fonden står overfor sin 2. fase og ønsker, at budgettet for perioden
2016-18 forøges fra de nuværende 30 mio. kr. over 3 år til 100 mio. kr.
for 2016-18. Fonden ønsker ud fra ønsket om større effekter per investeret krone og af hensyn til brandingeffekterne at øge investeringerne i
større og færre projekter.
Dansk film og tv industri har en række særlige muligheder for at skabe
kreativ vækst. Udover at være et lokomotiv for kreativ vækst overordnet
set, så er den danske film og tv-industri en veludviklet og moden industri
med kritisk masse, moderne teknologi og udstyr og ikke mindst veluddannet og effektiv arbejdskraft. Branchens effektive produktionsmetoder
og teknologi betyder, at Greater Copenhagen kan konkurrere med lavtlønslande i Østeuropa, når det gælder film og tv-produktion.
I dag støtter 9 kommuner fonden, heraf 8 fra KKR Hovedstaden.
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Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Copenhagen Film
Fund vil endvidere være oplagt at drøfte i regi af Greater Copenhagen.

3.12.

Orientering om praktikpladssituationen på pædagoguddannelsen
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 har medført en række overgangsudfordringer i forhold til kommunernes tilvejebringelse af praktikpladser, da der i en overgangsperiode er to forskellige uddannelsesbekendtgørelser, der kører parallelt.
Det betyder konkret, at der i første halvår 2016 opstår en ekstraordinær
situation, hvor kommunerne i hovedstaden under ét skal tilbyde praktik
til ekstra 770 studerende i to måneder, og det er derfor vigtigt allerede nu
at være opmærksom på problemstillingen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 betyder, at der i en overgangsperiode er to forskellige uddannelsesbekendtgørelser, der kører parallelt,
og dette har medført en række overgangsudfordringer i forhold til kommunernes tilvejebringelse af praktikpladser.
Det gælder særligt den logistiske udfordring der ligger i, at praktikken afvikles forskudt af hinanden i 2007- og 2014-uddannelsen. I 1. halvår
2016 opstår en situation, hvor kommunerne skal tilbyde praktik til ekstra
770 studerende i to måneder. Helt ekstraordinært vil der således være behov for, at kommunerne i hovedstaden under ét skaffer 770 ekstra praktikpladser i to måneder, hvor 3. praktikken i 2007-uddannelsen afsluttes
31. juli 2016, og 3. praktikken i 2014-uddannelsen påbegyndes 1. juni og
afsluttes 30. november 2016.
De studerende har krav på at få stillet en praktikplads til rådighed, og det
er kommunernes uddannelsesforpligtelse, at behovet for praktikpladser
imødekommes. Den 3. praktik er lønnet, og de studerende er således en
del af normeringen, hvilket kan skabe udfordringer for det enkelte praktiksted at skulle aflønne studerende ud over det budgetterede.
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Derudover kan det være vanskeligt at tilvejebringe praktikpladser på de
tre nye specialiseringer i 2014-uddannelsen samtidig med, at der også på
2007-uddannelsen skal tilbydes specialiseringer. På KKR’s møde den 23.
februar 2015 blev det efter indstilling fra politisk praktikpladsforum godkendt, at indstille til Ministeriet, at den årlige dimensionering på 1.881
studerende fordeles således:
•
Småbørnspædagogik (51%)
•
Skole og fritid (27%)
•
Socialpædagogik (22%)
Den procentvise spredning på specialer gælder for 2014-uddannelsen,
hvor de studerende tildeles specialisering efter det første år. I 2007-uddannelsen er der også specialiseringer, som de studerende fordeles på i
den 3. og sidste praktik, og det kan overgangsordningen potentielt være
svært at efterkomme tildeling af specialeringer i begge uddannelser. Ministeriet er gjort opmærksom herpå.
Der er endvidere udsendt en mail til børne- og ungechefer, hvori der gøres opmærksom på overgangsudfordringen.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

3.13.

Orientering vedr. målsætninger fra Øresundskomiteen vedr. elbiler
MDR-2014-00334 hgb
Baggrund

Øresundskomiteen underskrev i 2013 en hensigtserklæring om at udbrede elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. På den baggrund er udarbejdet en rapport, der indeholder en baggrundsanalyse, en politisk hensigtserklæring med 4 målsætninger og understøttende tiltag.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Øresundskomiteen underskrev i 2013 en hensigtserklæring om at udbrede elbiler og ladeinfrastruktur i regionen. På den baggrund er udarbejdet en rapport, der indeholder en baggrundsanalyse, en politisk hensigtserklæring med 4 målsætninger og understøttende tiltag. Anbefalingerne
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har været drøftet i Udvalget for Miljø og Grøn Vækst under Øresundskomiteen.
./.

Rapporten kan downloades her
De kommuner og regioner, der vælger at underskrive erklæringen, vil arbejde for at fra år 2016:
• skal alle nye biler under 3500 kg, der indkøbes/leases til egen flåde,
anvende el, brint eller biogas, med mindre det er funktionelt uhensigtsmæssigt.
• skal der være udarbejdet en standardiseret og smidig ansøgningsprocedure i hver kommune for tilladelse til udbygning af ladeinfrastruktur.
• skal parkeringspladser med ladestandere være reserveret til elbiler, og
der skal sikres tilstrækkelige parkeringspladser til at efterkomme efterspørgslen på opstilling af ladeinfrastruktur.
• skal parkeringspladser på offentligt areal i nye byområder samt større,
offentligt tilgængelige parkeringspladser på privat grund forberedes til
etablering af ladeinfrastruktur for elbiler.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. Der blev opfordret
til, at de enkelte kommuner tager stilling til anbefalingerne. Øresundskomiteen udsender anbefalingerne til kommunerne.

SIDE | 39

KKR Hovedstaden | 26-06-2015

4.

Udpegninger
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5.

KKR
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til næste møde
MDR-2014-00334 hgb/afp
Baggrund

Næste møde i KKR Hovedstaden holdes den 10. september 2015. Mødet
holdes på Pharmakon i Hillerød. Mødet holdes fra kl. 10.00-12.00 med
politiske gruppemøder fra kl. 9.00-10.00.
Der forventes bl.a. følgende sager på dagsorden:
• Status vedr. Greater Copenhagen
• Dimensionering af SOSU og PAU uddannelserne
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00334 afp

Beslutning

Mødeplanen for 2016, som blev godkendt på seneste KKR-møde er:
•
•
•
•
•

Fredag den 12. februar 2016 på Pharmakon i Hillerød
Onsdag den 20. april 2016 – placering afventer
Onsdag den 22. juni 2016 på Pharmakon i Hillerød
Fredag den 16. september 2016 på Pharmakon i Hillerød
Fredag den 25. november 2016 på Pharmakon i Hillerød

Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.
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