
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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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Steen Christiansen, Albertslund Kommune 

Jørgen Johansen, Allerød Kommune 

Jesper Würtzen, Ballerup Kommune 

Bente Johansen, Bornholms Regionskommune 

Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune 

Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (suppleant for Ib Terp)  

Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune 

Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune 

John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune 

Hans Toft, Gentofte Kommune 

Serdal Benli, Gladsaxe Kommune (suppleant for Karin Søjberg Holst) 

John Engelhardt, Glostrup Kommune 

Robert Sørensen, Glostrup Kommune 

Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune 

Kim Valentin, Gribskov Kommune 

Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune 

Walter G. Christophersen, Halsnæs Kommune 

Benedikte Kiær, Helsingør Kommune 

Arly Eskildsen, Herlev Kommune 

Helle Adelborg, Hvidovre Kommune 

Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune 

Ole Hyldahl, Høje-Taastrup Kommune 

Frank Jensen, Københavns Kommune 

Jesper Christensen, Københavns Kommune 

John Andersen, Københavns Kommune (suppleant for Morten Kabell) 

Pia Allerslev, Københavns Kommune 

Rikke Lauritzen, Københavns Kommune 

Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune 

Jens Bo Ive, Rudersdal Kommune 

Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune 

Søren Wiborg, Vallensbæk Kommune 

 

Afbud 

Jesper Hammer, Allerød Kommune 

Lone Madsen, Ballerup Kommune 

Andreas Ipsen, Bornholms Regionskommune 

Vagn Kjær-Hansen, Brøndby Kommune 

Morten Dreyer, Dragør Kommune 

Willy Eliasen, Egedal Kommune 

Kristian Hegaard, Fredensborg Kommune 



KKR Hovedstaden  | 24-04-2015 

 SIDE  |  4 

Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune 

Laura Lindahl, Frederiksberg Kommune 

Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune 

Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune 

Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune  

Christian Holm Donatzky, Helsingør Kommune 

Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune 

Dorte Meldgaard, Hillerød Kommune 

Kirsten Jensen, Hillerød Kommune 

Klaus Markussen, Hillerød Kommune 

Peter Lennø, Hillerød Kommune 

Rikke Macholm, Hillerød Kommune 

Morten Slotved, Hørsholm Kommune 

Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune 

Ninna Thomsen, Københavns Kommune 

Karin Storgaard, Københavns Kommune 

Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune 

Elisabeth Ildal, Rudersdal Kommune 

Erik Nielsen, Rødovre Kommune 

Henrik Zimino, Tårnby Kommune 
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1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00333 hgb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 

23. februar 2015. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte referatet af mødet den 23. februar 2015. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

MDR-2014-00333 hgb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Der var ingen orientering fra Sundhedskoordinationsudvalget.  

 

Praksisplanudvalget 

Der var ingen orientering fra Praksisplanudvalget.  

 

Steen Hasselriis orienterede om Vækstforum 

Vækstforum har godkendt en tematiseret ansøgningsrunde om sund 

vækst til efteråret. Der afsættes i alt ca. 55 mio. kr. til ansøgningsrunden, 

heraf udgør strukturfondsmidler ca. 40 mio. kr. og regionale udviklings-

midler ca. 15 mio. kr. Sund vækst er også en af de fire områder i den Re-

gionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). 

 

Henrik Rasmussen orienterede om Væksthuset  

Bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen drøftede på det seneste 

møde bl.a. input til den nationale væksthusaftale. Dette punkt drøftes 

også senere i dag.  

 

RAR Hovedstaden 

Der var ingen orientering fra RAR Hovedstaden.  

 

Steen Christiansen orienterede om Klimapolitisk Forum på vegne af Thomas Lykke 

Pedersen 

Der var borgmestermøde mandag den 13. april vedr. Energi på Tværs 

med stor opbakning og bred deltagelse fra kommunerne. Der var enig-

hed om at arbejde videre med en vision for fremtidens energiforsyning, 

som skal sikre, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning i 2035 skal 

være fossilfri, og at transportsektoren kommer med i 2050. Visionen er 

et resultat af det fælles projekt, Energi på Tværs, der har samlet regio-

nen, kommunerne og forsyningsselskaberne. KKR kommer til at drøfte 

det videre arbejde på næste KKR møde den 19. juni.  
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Hans Toft orienterede fra Movia 

Den 13. april offentliggjorde Trafikstyrelsen oplæg til en ny takstrefrom. 

Movia er positivt stemt heroverfor.  

 

Rigsrevisionen har afgivet betænkning vedr. rejsekortet, og heri kritiseres 

ordningen. Der er dog også gennemført en undersøgelse af kundetil-

fredsheden med rejsekortet, og her er tilfredsheden høj.  

 

Der har været holdt politisk møde om den nye linjefordeling, og her blev 

det besluttet at fastholde linjefordelingen, selv om den økonomiske ind-

fasningsmodel ikke kunne gennemføres.  

 

Steen Christiansen orienterede om Wonderful Copenhagen:  

Wonderful Copenhagens bestyrelsen har ansat en ny direktør pr. 1 .juni 

2015. Det er Mikkel Aarø-Hansen, der har en fortid bl.a. i Miljøministe-

riet og i Københavns Kommune. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at 

revurdere de indsatsområder, som der arbejdes med, og det forventes, at 

den nye strategi er klar pr. 1. januar 2016..  

 

Herudover står man over for en diskussion af, om Wonderful Copenha-

gen som organisation har de rette kompetencer i forhold til de opgaver, 

som man pt står over for. Endelig arbejdes der pt. med en kulturændrin-

gen i organisationen.  

 

Pia Allerslev orienterede om Copenhagen Capacity 

Bestyrelsen for Cop Cap har drøftet status i forhold til bl.a . skabelse af 

arbejdspladser i Hovedstaden og på Sjælland i 2014.  

 

Der har været gennemført en større satsning i forhold til film og tv, der 

har haft en positiv effekt.   

 

Endelig har bestyrelsen for Cop Cap fået en gennemgang af den kort-

lægning af erhvervsfremmesystemet, som IRIS Group har gennemført 

for Greater CoPENHAGEN. I den forbindelse arbejdes der på en større 

udnyttelse af synergier ml. Copenhagen Capacity og Wonderful Copen-

hagen, der nu har samme bestyrelsesformand.  

 

Formanden orienterede om følgende punkter: 

Flygtninge - Justerede regions og kommunekvoter 2015:  

Kommunerne kunne frem til 1. marts melde ind til KL, om de ønskede 

at modtage et større antal flygtninge end det antal, der var angivet i den 

foreløbige beregning af kommunekvoterne efter den matematiske bereg-

ningsmodel. Herefter er der foretaget en genberegning af kommunekvo-
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terne, og denne genberegning ligger til grund for de aftalte regions- og 

kommunekvoter for 2015 som blev meldt til Udlændingestyrelsen den 

27. marts. Kommunerne modtog samtidig orientering herom via hoved-

postkasser og dialogportalen. Regionskvoten for kommunerne i hoved-

stadsregionen for 2015 er 1850.  

 

Flygtninge - Orientering om Landstal 2016:  

Udlændingestyrelsen har udmeldt landstal for 2016 på 12.000 men angi-

ver samtidig, at tallet er meget usikkert. Regionskvoten er for hovedsta-

den beregnet til 1928. Kommunerne skal på tværs af de fem KKR afkla-

re, om der er ønske om at indgå en aftale fordeling af regionskvoter for 

2016. Der har ikke vist sig ønske om at indgå aftaler om regionskvoter 

for 2016, og det er meddelt Udlændingestyrelsen, at det er ønsket at føl-

ge deres beregninger for fordeling af flygtninge mellem regionerne. 

 

Fælles Medicinkort (FMK): 

I januar 2015 nikkede alle kommuner til, at der kunne indgås en aftale 

mellem Regionen, PLO-H og kommunerne om oprydning i forbindelse 

med ibrugtagning af det Det Fælles Medicinkort. Det har dog ikke været 

muligt at indgå aftale med PLO-H, hvorfor aftalen ikke træder i kraft i 

Hovedstaden. Der afsøges andre muligheder for at få etableret en aftale 

om oprydning i forbindelse med ibrugtagning.  

 

I de kommuner, hvor samarbejdet med almen praksis fungerer, kan der 

arbejdes videre med implementeringen af FMK, for andre kommuner 

kan det dog være en fordel/nødvendighed at udskyde implementering af 

FMK til efter sommerferien.  

 

Aftale om 1813 

På sidste møde i KKR blev der spurgt til tilbagebetaling til kommunerne 

i forbindelse med omlægning til et enstrenget akutsystem (1813). Regio-

nen har ønsket at holde kommunerne økonomisk ”skadesfri” ift. æn-

dringen som betyder en øget kommunal betaling.  

 

Som orienteret om på mødet er der mellem kommuner og region udar-

bejdet en model for afregningen. Modellen er drøftet administrativt (K29 

mv.) og oversendt til ministeriet til godkendelse i november 2014. Kort 

kan siges om modellen:  

• Modellen omfatter kompensation i 2014 og 2015. Herefter vil om-

lægningen være indeholdt i grundlaget for beregningen af regio-

nal/kommunal økonomi for 2016 
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• Kompensationen udbetales på grundlag af en baseline pr. kommune, 

således at evt. negativ kompensation ikke opkræves, men reducerer 

tilbagebetalingen til øvrige kommuner tilsvarende. 

 

Modellen har to senarier for tilbage betaling:  

• Hvis Region Hovedstaden ikke overskrider det fastlagte max-beløb 

for kommunal medfinansiering i 2014, skal regionen have tilladelse 

fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at kompensere kom-

munerne.  

• Hvis Region Hovedstaden overskrider det fastlagte max-beløb for 

kommunal medfinansiering, vil ministeriet kompensere kommunerne 

i Region Hovedstaden for den ”tekniske” merbetaling som følge af 

regionens indførelse af EVA. Kompensationen vil ske direkte til be-

rørte kommuner og før øvrige overskridelser af max-grænse for 

kommunal medfinansiering fordeles til alle landets kommuner ud fra 

bloktilskudsnøglen. 

 

Regionen har været i mundtligt dialog med Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse om EVA-kompensationen. Ministeriet har oplyst, at der 

ikke vil blive givet noget skriftligt svar på henvendelsen – fordi ministe-

riet ikke har hjemmel til at svare. Hjemlen tilvejebringes i bloktilskuds-

aktstykket (forventeligt og normalt i juni). Modellen udsendes med refe-

ratet.  

 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Mandat for praksisplan  

MDR-2014-00333 afp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:   

• Bakker op om, at kommunerne afsætter midler til forhandling af un-

derliggende aftale i budget 2016 og efterfølgende år 

• Drøfter forslag om, at fokus for den underliggende aftale bliver at 

decentralisere områderne sygebesøg og samtaleterapi fra den centrale 

overenskomst samt fremlagte forslag til fokus for udmøntning af de 

”nye” midler 

• Godkender den fremlagte proces for godkendelse af praksisplanen og 

arbejdet med underliggende aftale. 

 

Beslutning 

Jørgen Glenthøj redegjorde kort for status. Der arbejdes med at decen-

tralisere midlerne til sygeterapi og samtaleterapi. Dette drøftes pt. i Prak-

sisplanudvalget. Det er en proces, der kræver vilje og tålmodighed.  

 

Der er tale om to parallelle processer for hhv. praksisplan og underlig-

gende aftale.  

 

Praksisplanen forventes fortsat at blive fremlagt til høring sidst i juni og 

frem til medio oktober. Der afholdes politisk dialogmøde for udvalgs-

formænd mv. den 25. juni som optakt til høringen. Praksisplanen vil væ-

re den overordnede ramme for, hvordan det videre arbejde udfoldes.  

 

Arbejdet med den underliggende aftale er endnu i opstartsfasen. Denne 

skal definere, hvilke opgaver almen praksis skal løse og fastsætter ram-

merne for evt. supplerende honorering for nye opgaver. Den underlig-

gende aftale forventes klar i løbet af 2016 og skal godkendes i alle kom-

munalbestyrelser. Der vil undervejs i forhandlingerne ske løbende ind-

dragelse af kommunerne. Borgmestrene inddrages inden en underliggen-

de aftale sendes i til godkendelse i alle kommunalbestyrelser.   

 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen. 
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3.2. Takstaftale på det specialiserede socialområde 

MDR-2014-00333 afp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

• Tager analyse af takstudviklingen 2014-15 til efterretning 

• Godkender at den flerårige takstaftale fastholdes i Styringsaftale 2016  

• Godkender at der i Styringsaftale 2016 fsva. overheadprocenten ind-

føjes, at der arbejdes hen imod 6 pct. som et gennemsnitligt mål for 

kommunerne under ét ved udgangen af 2017.  

 

Beslutning 

Der var enighed om, at det er vigtigt at fortsætte samarbejdssporet.  

 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen, idet SF og Enhedslisten dog 

ikke kan tiltræde andet indstillingspunkt vedr. fastholdelse af den flerårli-

ge takstaftale i styringsaftalen for 2016, som fastlægger, at priserne i de 

takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialunder-

visning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskriv-

ningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014. 

 

3.3. Greater CoPENHAGEN 

MDR-2014-00333 hgb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  

• Tager orienteringen til efterretning, herunder:  

− Godkender, at der arbejdes videre i det skitserede spor vedrø-

rende etablering af én fælles organisation for Greater CoPEN-

HAGEN og de af Øresundskomiteens opgaver, som parterne 

ønsker at videreføre 

− Godkender, at der arbejdes videre med opfølgningen på kort-

lægningen med udgangspunkt i nedenstående beskrivelse.  

 

Beslutning 

Steen Christiansen orienterede om, mødet i bestyrelsen for Greater Co-

PENHAGEN mandag den 20. april. Her var der opbakning også fra 

skånsk side til at etablere én fælles organisation for Greater CoPEN-

HAGEN og de af Øresundskomiteens opgaver, som parterne ønsker at 

videreføre. Dette vil rent formelt ske via en omorganisering af Øre-

sundskomiteen, der fremover kommer til at hedde ”The Greater Copen-

hagen & Skåne Committee”. 
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Der skal træffes en række beslutninger i løbet af det næste halve år med 

henblik på, at den nye organisation kan træde i kraft pr. 1. januar 2016. 

Et oplæg til den fremadrettede sammensætning af bestyrelsen på dansk 

side vil blive drøftet på et af de kommende KKR-møder.  

 

Der var enighed om, at det er vigtigt at sikre et ejerskab til projektet i de 

enkelte kommuner bl.a. ved, at KKR Hovedstaden løbende holdes orien-

teret om status på de enkelte projekter.  

 

Endelig blev der opfordret til deltagelse i det politiske topmøde i Kristi-

anstad den 22. juni.  

 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen. 

 

  

3.4. National aftale for væksthusene i 2016 

MDR-2014-00333 fal/hgb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter sagen og godkender oplæg-

get til kommunernes overordnede krav til væksthusenes mål og fælles ak-

tiviteter for den nationale aftale 2016.  

 

Det indstilles endvidere, at KKR Hovedstaden i tilbagemeldingen til KL 

anbefaler, at der i den nye rammeaftale for væksthusene og i den natio-

nale væksthusaftale for 2016 bør være fokus på, at væksthusene gennem 

deres arbejde understøtter fælles regionale erhvervspolitiske tiltag, fx den 

fælles vækstdagsorden i regi af Greater CoPENHAGEN fsva. Væksthus 

Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland.   

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen, herunder at der i tilbage-

meldingen til KL peges på behovet for, at der sikres et råderum, så 

væksthuset kan understøtte fælles den fælles vækstdagsorden i regi af 

Greater CoPENHAGEN.   
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3.5. Orientering om skriftlig generalforsamling i Copenhagen EU Offi-
ce 

MDR-2014-00333 hgb 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:  

• Godkender afholdelse af skriftlig generalforsamling den 22. juni 2015 

• Giver formandsskabet mandat til at godkende mindre vedtægtsæn-

dringer vedrørende bl.a. ændring af navn til Copenhagen EU Office 

og formuleringer om personalets løn og ansættelsesvilkår af hensyn 

til mulighederne for en gunstig beskatning 

• Tager til efterretning, at bilag til generalforsamling udsendes fire uger 

før generalforsamlingen.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen. 
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Nye medlemmer i KKR Hovedstaden 

MDR-2014-00333 afp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstadens tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 
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5. KKR 

 

 

5.1. Mødeplan 2016 

MDR-2014-00333 afp 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender datoer for møder i 2016. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte mødeplanen for 2016. 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Sager til næste møde 

MDR-2014-00333 hgb/afp 

 

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-2014-00333 hgb 

 

Beslutning 

Der var ingen punkter under evt.  

 

  

 

 


