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3.1

Godkendelse af regional væksthusaftale

UDKAST Regionale mål 2015

Indledning
Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene. Det betyder, at
der er mulighed for at sætte et stærkere kommunalt aftryk på Væksthuset. Kommunerne i
Hovedstadsregionen samarbejder om at skabe vækst og her er Væksthuset et vigtigt redskab.
De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi og Erhvervsministeriet, for at skabe bedre vækstvilkår i Danmark. Det er en del af
aftalegrundlaget om væksthusene, at de bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse,
ligesom en række praktiske forhold som f.eks. aktivitets- og effektmål samt it-systemer er
fælles.
Væksthus Hovedstadsregionen indgår altså i krydsfeltet mellem 2 fællesskaber. Horisontalt;
som et af 5 væksthuse på nationalt plan, som er led i en statslig strategi. Og vertikalt; som led i
det samlede arbejde på regionalt plan for at udvikle Hovedstadsregionens erhvervsliv, i
samarbejde med kommunerne og de lokale erhvervsserviceenheder. Denne balance skal
udvikles og forfines i de kommende år. Region Hovedstaden omfatter 29 kommuner og det er
afgørende at Væksthusets ydelser kommer bredt ud i regionen.
I Region Hovedstaden og i KKR Hovedstaden er der stor fokus på at udvikle Copenhagen
strategien i samarbejde med Region Sjælland, KKR Sjælland og Region Skåne. Hovedstaden
er vækstmotor for resten af landet og det er afgørende, at Hovedstaden arbejder med
rammerne for udvikling og vækst. Der er særligt fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne,
skabe gode vilkår for at nye virksomheder etableres og eksisterende virksomheder udvikles
samt at tiltrække udenlandske investeringer og talenter. I den kommende regionale
udviklingsstrategi REVUS er der særlig fokus på Sund, Grøn, Kreativ og Smart Vækst. De
regionale mål skal derfor udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et
sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem og med fokus på internationalisering.
Væksthuset har fra 1. januar 2015 kontrakt med 22 kommuner om at levere den lokale
erhvervsservice i form at tilbud til iværksættere. Væksthuset er ligeledes stærkt involveret i
etableringen af en Sund Vækst klynge.
I lyset af den evaluering, der er gennemført af Væksthusene og efterfølgende udvikling af
Væksthus 2.0, er der særlig fokus på at Væksthuset skal screene kunderne for ambitioner og
potentiale og tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale, skal øge antallet af kunder i
vækstlaget og skal øge antallet af kunder, som arbejder med internationalisering.
Resultatmål 2014
Væksthus 2.0 har særligt fokus på at tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale og
store ambitioner, og som evner at eksekvere på vækstplanerne. Væksthuset har godt fat i
gruppen af iværksættere med internationalt potentiale, som over en 5-10 årig periode kan blive
stærke vækstvirksomheder, og Væksthuset har gennem de seneste år fokuseret på at få bedre
fat i de mere etablerede virksomheder, og dermed øge indgrebet med vækstlaget. Den udvikling
skal fortsættes i 2015.
Resultatmål 1: Øget fokus på Vækstlaget

Mål

Væksthuset skal i 2015 screene alle kunder og tilrettelægge det optimale
forløb. Væksthuset skal øge antallet af mere etablerede virksomheder.
Det er målet at min. 40 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen
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har min. 5 ansatte og min. 20 % af kunderne har min. 10 ansatte.

Målopfyldelse

Målet opgøres den 31. december 2015 ved at trække Væksthusets
kunder i CRM systemet og opgøre antallet af kunder med min. 10
ansatte. I den nationale kontrakt måles effekten i form af vækst i
omsætning med et mål om 15 % vækst og medarbejdere med et mål om
10 % vækst på alle virksomheder, som gennemfører et vækstforløb
ligesom indgrebet med vækstlaget måles med et mål om min. 10 %.

I Region Hovedstaden og som led i Copenhagen strategien er der stor fokus på at få endnu
flere vækstvirksomheder, som formår at agere i en global verden og skabe eksport.
Udfordringerne handler i høj grad om, at de danske virksomheder er små, at der eksporteres for
lidt, at der primært eksporteres til nærmarkeder, at der kun i begrænset omfang tiltrækkes
udenlandsk arbejdskraft og at udenlandske studerende og expats ikke fastholdes i Region
Hovedstaden.
Resultatmål 2: Internationalisering

Mål

Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksport- og
internationaliseringsaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker
gennem vækstforløb og suppleres med internationaliseringsinitiativer
finansieret af Vækstforum. Væksthuset har et mål om, at min. 25 % af
kunderne gennemfører et vækstforløb under resultatkontrakten med
fokus på at øge virksomhedens internationalisering.
Kommunernes partnerskaber med fx Kina og med fx Cisco skal bidrage til
at skabe vækst. I 2015 udarbejdes en samlet oversigt over eksisterende
partnerskaber og i samarbejde med kommunernes undersøges, hvordan
partnerskaberne bedst kan bidrage til SMVernes internationalisering.

Målopfyldelse

Målet opgøres den 31. december 2015 i form af en oversigt over
aktiviteter samt ved at trække Væksthusets kunder i CRM systemet og
opgøre antallet af kunder, som har gennemført et vækstforløb med fokus
på internationalisering. I den nationale kontrakt måles effekten i form af
vækst i eksportomsætning med et mål om 15 % vækst.

I Region Hovedstaden og i KKRs erhvervsudviklingsstrategi er der stor fokus på at udvikle det
sammenhængende erhvervsfremmesystem gennem kompetenceudvikling, udvikling og
implementering af fælles værktøjer, udvikling og gennemførelse af fælles events, projekter mv.
Det sammenhængende erhvervsfremmesystem omfatter den lokale erhvervsservice,
Væksthuset, regionale indsatser som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt
nationale initiativer via bl.a. universiteter, Det Godkendte Teknologiske Servicesystem,
eksportrådet mv. I 2015 er der særligt fokus på at udvikle samarbejdet med Copenhagen
Capacity og Væksthus Sjælland.

Resultatmål 3: Copenhagen strategien og det sammenhængende erhvervsfremmesystem
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Mål

Væksthuset skal i 2015 i samarbejde med Væksthus Sjælland og
Copenhagen Capacity sætte fokus på ”softlanding” af udenlandske
virksomheder i regionerne, screene og udvælge virksomheder som kan
præsenteres for udenlandske investorer og på tværs af regionerne
arbejde med internationalisering af SMVer





Målopfyldelse

Væksthuset tilbyder i samarbejde med kommunerne
udenlandske virksomheder et vækstforløb, at synliggøre det
danske støtte- og erhvervsfremmesystem og sikre, at de nye
virksomheder tilbydes adgang til lokale netværk.
Væksthuset screener og udvælger virksomheder i forbindelse
med investeringer og bidrager til at udvikle
investorpræsentationen.
Væksthuset ansøger Vækstforum i Region Hovedstaden om et
internationaliseringstilbud til SMVer. Tilbuddet implementeres i
samarbejde med Væksthus Sjælland, som ansøger om et
tilsvarende initiativ.

Målet opgøres den 31. december 2015 i form af en oversigt over konkrete
aktiviteter med Copenhagen Capacity og med Væksthus Sjælland.

3.2

Det tværkommunale samarbejde på
beskæftigelsesområdet – udmøntning af
beskæftigelsesreform

N O TAT

Opgaver for KKR og de regionale arbejd smarkedsråd

Den 29. oktober 2014

Sags ID: 1928905
Dok.ID: 1928905

KKR har med beskæftigelsesreformen fået en ny opgave. Kommunerne
forpligtes til at drøfte tværkommunale samarbejde i KKR, og KKR udpeger
fem medlemmer til hvert af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd.

JBJ/TNN/BJH

Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Kommunerne har med reformen fået et større fælleskommunalt ansvar for
beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal
overvåge kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigelsesråd.
Det er vigtigt, at der fra start sættes en offensiv tværkommunale dagsorden,
på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de fem kommunale medlemmer
af de kommende regionale beskæftigelsesråd skal arbejde for at sætte den
kommunale dagorden i rådet.
KKR’s nye rolle bliver at sikre samspillet mellem kommunerne, KKR og de
nye regionale arbejdsmarkedsråd – og at understøtte kommunernes muligheder for at tænke på tværs af sektorer og binde beskæftigelsesområdet
sammen med erhvervspolitikken og mulighederne for at skabe vækst.
Der bliver også en ny samarbejdsrolle i forhold til arbejdsmarkedets parter,
som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med. Der har bl.a. været henvendelse fra flere a-kasser og LO.
KKR’s formelle opgaver
Med beskæftigelsesreformen får kommunerne til opgave at drøfte samarbejder om beskæftigelsesindsatsen mellem kommunerne i KKR. Det foreliggende udkast til lovforslag forudsætter, at kommunerne træffer beslutning om, hvilke opgaver kommunerne vil samarbejde om i KKR.

2300 København S
Telefon 3370 3106

www.kl.dk
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Lovforslagets bemærkninger nævner som mulige eksempler:
• Koordinering af samarbejdet med virksomhederne
• Indsatser, der kræver specialiseret viden, fx indsatsen over for akademikere, opkvalificering til særlige brancher, mv.
Der er et behov for tværgående koordinering, og derfor er der i forligskredsen en forventning om, at kommunerne gennem KKR reelt drøfter samarbejder på tværs og også iværksætter relevante samarbejder.
KKR får til opgave at udpege fem kommunale medlemmer til hvert af de i
alt otte regionale arbejdsmarkedsråd, der erstatter de eksisterende regionale
og lokale beskæftigelsesråd.
De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)
Beskæftigelsesreformen betyder, at der etableres otte regionale arbejdsma rkedsråd, der skal understøtte kommunernes indsats og koordinere indsatsen
på tværs af geografi og sektorer, bl.a. ift. a-kasser, uddannelsesinstitutioner,
mv.
RAR sammensættes ifølge lovforslaget således:
• 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening
• 5 fra Landsorganisationen i Danmark
• 1 fra FTF
• 1 fra Akademikerne
• 1 fra Lederne
• 5 fra kommunerne beliggende i regionen i forening
• 1 fra Danske Handicaporganisationer
• 1 fra regionsrådet
• Som tilforordnede udpeger rådet 1 repræsentant for Vækstforum, 1 repræsentant for VEU-centrene samt 1 repræsentant for erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller 1 repræsentant for universiteterne i det regionale område.
Det fastsættes ikke direkte i lovforslaget, hvor mange og hvilke RAR der
oprettes. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte antal og geografi. Der er dog politisk enighed mellem forligspartierne om, at der skal
nedsættes et RAR for kommunerne i KKR Nordjylland, to i KKR Midtjylland (et i øst og et i vest), to i KKR Syddanmark (et på Fyn og et i Sydjylland), et for KKR Sjælland, et for KKR Hovedstaden og Bornholm for sig
selv. Det er også denne inddeling, der ligger til grund for de udpegelser til
de regionale arbejdsmarkedsråd, som beskæftigelsesministeren har bedt de
respektive organisationer og myndigheder om at foretage, så rådene kan
træde i kraft den 1. januar 2015.
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Lovforslaget tillægger de regionale arbejdsmarkedsråd en rådgivende opgave
i forhold til kommunerne og giver også rådene til opgave at koordinere fx
virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsrådene vil derfor følge kommunernes beslutninger omkring tværgående samarbejde i KKR tæt – men uden at
have den kontrollerende opgave, som de hidtidige regionale beskæftigelse sråd har haft.
Rådene får bl.a. følgende opgaver:
• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner
• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen
• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt
koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen
• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder
med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje.
KL har støttet en revitalisering af samarbejdet med arbejdsmarkedets parter
gennem nye RAR. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at de regionale
arbejdsmarkedsråd med udgangspunkt i den formulerede opgaveliste skal
drøfte overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer. Og rådgive kommunerne om de strategiske sigtelinjer, så kommunerne kan imødekomme
behovene på det regionale arbejdsmarked. Rådene skal fx her bidrage til, at
kommunerne har tilstrækkelig viden om behovene på det regionale arbejdsmarked.
Arbejdsmarkedsrådene kan afgive synspunkter til kommunerne omkring
kommunernes indsats, men rådene er rådgivende og har ikke beslutningskompetence ift. kommunernes. Der ligger her en væsentlig ændring i forhold til de funktioner, som de hidtidige regionale beskæftigelsesråd har haft
med overvågning, opfølgning og kontrol af kommunernes indsats.
Samspillet mellem KKR og RAR
Med de skitserede opgaver for de regionale arbejdsmarkedsråd vil der skulle
udvikles et tæt samspil mellem de regionale råd og KKR. Det vil være afgørende, at kommunerne i KKR drøfter tværgående udfordringer og samarbejder, så de kommunale repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd
har et stærkt ståsted og kommunalt mandat ift. drøftelserne i rådene. De
kommunale synspunkter vil stå stærkest, hvis kommunerne har en offensiv
dagsorden i de regionale arbejdsmarkedsråd.

3

Der forestår et arbejde i at formulere, hvordan kommunerne vil samarbejde
– udover de punkter, der er formuleret i loven. Arbejdet vil skulle ske i et
tæt samspil mellem kommunerne i KKR.
Nedenfor er skitseret en række mulige emner for de politiske drøftelser i
KKR:
- En halvårlig eller årlig drøftelse af udfordringerne på arbejdsmarkedet inden for regionen. Drøftelsen kan tage afsæt i de udfordringer,
som tilvejebringes via arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. På
baggrund af drøftelsen udpeger KKR særlige opmærksomhedspunkter for tværkommunalt samarbejde.
- KKR drøfter, hvordan kommunerne kan samarbejde omkring service til virksomhederne, og hvordan der sikres synergi mellem den
lokale erhvervsservice og jobcentrenes service til virksomhederne.
- KKR drøfter indsatser for ledige, der i antal er så få, at enkeltkommuner kan have svært ved at løfte området alene. Hensigten er bl.a.
at undgå mangel på arbejdskraft og dermed flaskehalse, som begrænser mulighederne for at skabe vækst.
Alle kommuner i KKR skal ikke nødvendigvis samarbejde om det samme.
Det kan foregå inden for mindre geografiske områder. Men drøftelserne i
KKR skal understøtte, at alle kommuner har mulighed for at indgå i relevante samarbejder.
Med udgangspunkt i drøftelserne kan KKR fastlægge pejlemærker for
kommunernes ønsker til arbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd. Pejlemærker, som de kommunale repræsentanter kan bruge til at fremme den
kommunale dagorden i rådet.
Øvrige aktører
Udover samspillet mellem KKR og de regionale arbejdsmarkedsråd betyder
beskæftigelsesreformen, at KKR får en ny rolle i forhold til en lang række
andre aktører, som KKR hidtil ikke har arbejdet så meget sammen med.
KKR oplever, at nogle af arbejdsmarkedets parter allerede nu ønsker møder
med KKR formandskaberne om de nye RAR og KKR’s rolle. Der har bl.a.
været henvendelser fra Metal og LO.
Beskæftigelsesreformen lægger op til, at RAR sikrer en tværgående koordinering og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser med fx uddannelsesinstitutioner og Vækstfora. Det betyder, at dagsordenen i forhold til k oordinering og samarbejde skal sættes af RAR, kommunerne og KKR, og at
vækstforum bliver et af de midler, der kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

4

Fx vil det være relevant at anvende midler fra EU’s strukturfonde til beskæftigelsesformål. Det kan fx være til opkvalificering af ledige.
Administrativ organisering
Det skal overvejes, hvordan der kan etableres en administrativ organisering,
der kan understøtte de politiske drøftelser mellem kommunerne, på møderne i KKR og i forhold til de kommunale repræsentanters varetagelse af deres hverv i RAR. Det kan her overvejes, om der skal nedsættes administrative arbejdsgrupper o.l. i stil med dem, som kendes fra andre af de områder,
som KKR beskæftiger sig med (fx det sociale- og sundhedsområdet).

5

Bilag: Eksempler på tværgående kommunale
samarbejder
Det vil som nævnt være op til KKR at beslutte, hvordan man vil understøtte det tværgående kommunale samarbejde. Og alle kommuner i KKR skal
ikke nødvendigvis samarbejde om det samme. Nedenstående liste kan give
inspiration til, hvilke områder man kan forestille sig samarbejde mellem
flere kommuner omkring.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opkvalificering af ledige til særlige brancher, hvor der er mangel på
arbejdskraft og dermed risiko for mangel på arbejdskraft. Flere steder i landet samarbejder 2-4 kommuner inden for et afgrænset geografisk område om kortere uddannelsesforløb inden for metal-området, fx opkvalificering fra ufaglært til industrioperatør. Og omkring
Aarhus samarbejder 10 kommuner fx specifikt ift. infrastrukturprojekter.
Samarbejde omkring unge, hvor eksisterende fælles UU-samarbejder
kunne danne afsæt for mere systematisk samarbejder om indsatser
for unge.
Samarbejde omkring ledige sidst i dagpengeperioden, fx omkring
personlig jobformidler
Kontaktforløb/samtaler og jobformidling til ledige akademikere eller andre grupper af ledige med særlige behov kunne også være i et
tværkommunalt samarbejde, fx organiseret omkring de større byer
Service til virksomhederne omkring jobformidling. Mange steder i
landet er der formelle og uformelle samarbejder, hvor kommunerne
har aftalt at kontakte hinanden indbyrdes for at finde ledige med de
kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger
Service til virksomhederne omkring fastholdelse af medarbejdere,
hvor flere kommuner kunne gå sammen om service til større virksomheder, der har mange ansatte fra flere kommuner
Samarbejde omkring kampagner, fx over for virksomheder (ex.
phoner-kampagnen ”Luk op for nye jobmuligheder”, som beskæftigelsesregionerne kørte for nogle år siden)
Samarbejde omkring etablering af jobrotationsforløb på større virksomheder
Samarbejde omkring jobformidling over landegrænser, fx Norgesprojektet, hvor tre kommuner i Nordjylland samarbejder om at formidle jobs i Norge.
Samarbejde omkring opkvalificering af medarbejderne på tværs af
jobcentre, fx det samarbejde som kommunerne i Syddanmark har
omkring uddannelse af jobcentrenes virksomhedskonsulenter
Eksisterende erhvervspolitiske samarbejder, som kan suppleres med
beskæftigelsespolitiske tiltag
6

3.4

Drøftelse vedrørende beredskabet

Borgmestre i KKR Hovedstaden

KKR
HOVEDSTADEN

Vedrørende samling af beredskabet

Den 4. november 2014

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem KL og
regeringen er det besluttet at reducere de 87 kommunale beredskabsenheder
til maximalt 20 pr. 1. januar 2016. Som led heri nedreguleres det
kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og
frem.

Dok.ID: 1931139

Sags ID: MDR-2014-00032

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661
Albertslund Kommune

KL har tidligere givet kommunekontakterådene en monitorerende og
faciliterende rolle i at sikre, at ingen kommuner efterlades alene.
Formandsskabet for KL og formandskaberne for de fem
kommunekontaktråd har drøftet status for samlingen af beredskabet på et
møde den 30. oktober.
For landet som helhed tegner der sig pt. 23-24 fremtidige
beredskabsenheder, hvilket betyder at kommunerne ikke lever op til den
indgåede aftale. I Hovedstaden lægges der pt. op til to beredskabsenheder i
Nordsjælland, en eller to i kredsen af kommuner fra det tidligere
Københavns Amt og én enhed bestående af København og Frederiksberg.
Formandskabet for KL har på den baggrund bedt de enkelte
kommunekontaktråd om at arbejde frem mod et lavere antal
beredskabsenheder i de enkelte regioner. Der blev på mødet opsat følgende
måltal for de enkelte kommunekontaktråd: Tre i Nordjylland, fem i
Midtjylland, fire i Syddanmark, tre på Sjælland og tre i Hovedstaden
(foruden Bornholm). Det er KL’s vurdering, at regeringen vil stå fast på, at
der maksimalt på være 20 beredskabsenheder pr. 1. januar 2016.
Jeg skal på den baggrund appellere til, at I politisk drøfter muligheden for
yderligere sammenlægninger endnu engang med henblik på, at kommunerne
i Hovedstaden senest pr. 1. januar 2016 har etableret sig i tre
beredskabsenheder.

Nordmarks Alle
2620 Albertslund
www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/2

I forbindelse med KKR-mødet den 14. november 2014 vil vi få mulighed
for at drøfte, hvordan vi i hovedstadsområdet kan lande på 3
beredskabsenheder (foruden Bornholm). Derfor denne henstilling om at I
foretager politiske sonderinger inden KKR-mødet.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden
John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden
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3.5

Sundhedsaftale 3 - implementering

Releva
nt
indikator(er)

Indsats Opgave
i SA3
n

Ansvar for Tids
igangsætte plan
lse og
gennemførelse

Status

Effekt

Komp
etence
udvikli
ng

Kapitel 5:
Obligator
iske
indsatso
mråder:
Behandling
og pleje
Indikator:
At
andelen af
udskrivnin
ger, hvor
der er en
afsendt en
rettidig
elektronis
k epikrise,
øges.

5.3.11
Afklare
hvilke
patientkategorier,
der kunne have
særligt
gavn af,
at epikrisen
udsendes
samtidig
med, at
borgeren
udskrives.

Fx en
udviklingsgruppe hvor almen
praksis er
repræsenteret.
Aftale for
samarbej-de
om de udvalgte
patientkategori
er skal
godkendes af
DAS
Implementering
splan skal
godkendes i
DAS

Ikke
igangs
at

At almen
praksis for
særlige
målgrupper
kan følge op
på behandlingen
umiddelbart
efter at
borgeren er
udskrevet –
der undgås
”huller”
hvilket er
med til at
skabe bedre
sammenhæn
g og kvalitet
for borgeren.

Der
igangsæt
tes ikke
særligt
kompete
nceudvikling
målrettet
denne
indsats

At
udvælge
de
relevante
patientkategori
er.
At
udarbejde
forslag til
aftale for
samarbejd
e om disse
kategorier
At
udarbejde
forslag til
implement
ering

2015

3.6

Orientering proces for praksisplanarbejdet

Tids- og procesplan for Praksisplan for Almen Praksis 2015-2018

2014
Måned/ Indsatsområder

Maj

Juni

Juli

Aug.

2015

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Marts

April

Maj

Forudgående høring
Høring af
Patientinddragelsesudvalg
Høring af SKU
Høring af hospitaler
Høring af praktiserende læger
Høring af kommuner

Kapacitetsdel
Grundbeskrivelse
Lægedækning
Tilgængelighed

Samarbejde og kvalitet
Opgaver afledt af Sundhedsaftalen
Lighed i sundhed
Kronisk sygdom og DÆMP
Nye samarbejdsformer
Medicin
Kvalitet

Høring og politisk godkendelse
Høring af SKU

c

Høring af hospitaler
Høring af praktiserende læger
Høring af kommuner
Høring blandt øvrige interessenter
(patientinddragelsesudvalg m.fl)
Indarbejdelse af høringssvar
Drøftelse af høringssvar i
praksisplanudvalget
Politisk godkendelse i kommuner
Politisk godkendelse i regionsråd
PAS

Praksisplanudvalgsmøde

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

4.1

Indstilling af medlemmer til det regionale
arbejdsmarkedsråd

5.1

Orientering om svarbrev fra KL vedr. rockerborge

KKR Hovedstaden
Formand for KKR Hovedstaden
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

Kære Steen Christiansen

Den 27. oktober 2014

Sags ID: SAG-2014-06118

Tak for din henvendelse vedrørende kommunernes handlemuligheder i forhold til rockerborge. De forskellige rockerproblemstillinger, herunder rockerborge, har stor bevågenhed i KL.

Dok.ID: 1925238

KL har været i dialog med både Justitsministeriet og Miljøministeriet om
KL’s deltagelse i regeringens kommende udvalg. Udvalget er endnu ikke er
nedsat, men KL vil naturligvis gå aktivt ind i arbejdet i det øjeblik udvalget
ser dagens lys.

Weidekampsgade 10

RAF@kl.dk
Direkte 3370 3486

Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/1

./.

KL har i forlængelse af din henvendelse taget kontakt til justitsministeren
for at afklare, hvornår udvalgsarbejdet kan forventes at gå i gang.
Den rejste problemstilling er kompleks og kræver sandsynligvis ændringer
på flere lovområder. KL har derfor en klar forventning om, at udvalget både ser på muligheder indenfor eksisterende lovgrundlag og undersøger,
hvilke nye tiltag, der kan øge kommunernes handlemuligheder fremadrettet.
Når udvalgets kommissorium er helt afklaret, vil KL naturligvis inddrage
kommunerne tæt i arbejdet for at konkretisere og kvalificere vores interessevaretagelse mest muligt.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe

5.1

Orientering om svarbrev fra KL vedr. rockerborge

Justitsminister Mette Frederiksen
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Kommuner nes handlemuligheder i forhold til rockerborge
Kommunerne oplever store udfordringer, når forskellige rockergrupperinger vælger at etablere sig i villakvarterer og boligområder.
Rockergrupperingerne, og de deraf afledte problemstillinger, er et vigtigt
fokusområde for kommunerne. I den forbindelse har kommunerne længe
peget på, at der er et problem, når rockerborge etableres i boligområder.
Det var derfor glædeligt, at forhenværende justitsminister Karen Hækkerup
i april 2014 bebudede, at regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal komme
problemerne til livs.
Problemstillingerne vedrørende rockerborge er komplekse og kan kræve
ændringer på flere lovområder. Desværre er kommunernes handlemuligheder i forhold til rockerborge i boligområder stærkt begrænsede.
En række kommuner har anvendt forskellige metoder i forsøget på at løse
udfordringerne, men disse metoder er dels utilstrækkelige, dels har de nogle
vidtrækkende konsekvenser for kommunens øvrige borgere. Endelig kan
nogle af de tiltag, der er sat i værk, have uhensigtsmæssige administrative
konsekvenser.
KL ser derfor meget frem til, at udvalget nedsættes. Vi vil gerne allerede nu
fremhæve, at det er vigtigt, at man i arbejdet ikke kun ser på rockerborge,
men også på alle andre forhold omkring rockerne, så der kan sættes ind på
alle niveauer. Deres måde at organisere sig på – herunder retten til at etablere sig som klub – bør udvalget også se næremere på.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe

Den 27. oktober 2014

Sags ID: SAG-2014-06118
Dok.ID: 1925333

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
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