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KKR HOVEDSTADEN
Dato:
Sted:

14-11-2014 10:00
Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød,
Gruppemøder fra kl. 09.00

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
Jørgen Johansen Allerød Kommune
Jesper Würtzen Ballerup Kommune
Ib Terp Brøndby Kommune
Eik Dahl Bidstrup Dragør Kommune
Willy Eliasen Egedal Kommune
Thomas Lykke Pedersen Fredensborg Kommune
Jørgen Glenthøj Frederiksberg Kommune
Ole Bondo Christensen Furesø Kommune
Hans Toft Gentofte Kommune
Kim Valentin Gribskov Kommune
Steen Hasselriis Halsnæs Kommune
Benedikte Kiær Helsingør Kommune
Thomas Gyldal Petersen Herlev Kommune
Klaus Markussen Hillerød Kommune
Helle Adelborg Hvidovre Kommune
Michael Ziegler Høje-Taastrup Kommune
Morten Slotved Hørsholm Kommune
Ole Bjørstorp Ishøj Kommune
Erik Nielsen Rødovre Kommune
Henrik Zimino Tårnby Kommune
Henrik Brade Johansen Lyngby-Taarbæk Kommune
Kristian Hegaard Fredensborg Kommune
Bente Johansen Bornholms Regionskommune
Arly Eskildsen Herlev Kommune
Ninna Thomsen Københavns Kommune
Susanne Palsig Gladsaxe Kommune
Elisabeth Ildal Rudersdal Kommune
Peter Lennø Hillerød Kommune
Morten Dreyer Dragør Kommune
Thyge Enevoldsen Frederiksberg Kommune
Ole Hyldahl Høje-Taastrup Kommune
Michael Hemming Nielsen Gribskov Kommune
Anders Gerner Frost Gribskov Kommune
Steen Christiansen Albertslund Kommune
John Engelhardt Glostrup Kommune
Winni Grosbøll Bornholms Regionskommune
Dorte Meldgaard Hillerød Kommune
Henrik Rasmussen Vallensbæk Kommune
Karin Storgaard Københavns Kommune
Rikke Macholm Hillerød Kommune
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John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune
Frank Jensen Københavns Kommune
Jesper Christensen Københavns Kommune
Søren Wiborg Vallensbæk Kommune
Afbud
Steen Colberg Jensen Bornholms Regionskommune
Karin Søjberg Holst Gladsaxe Kommune
Sofia Osmani Lyngby-Taarbæk Kommune
Kirsten Jensen Hillerød Kommune
Jens Ive Rudersdal Kommune
Maria Steno Rudersdal Kommune
Pia Allerslev Københavns Kommune
Walter G. Christophersen Halsnæs Kommune
Rikke Lauritzen Københavns Kommune
Linda Kofoed Persson Bornholms Regionskommune
Robert Sørensen Glostrup Kommune
Morten Kabell Københavns Kommune
Christian Holm Donatzky Helsingør Kommune
Laura Lindahl (Orlov til 15/12-2014) Frederiksberg Kommune
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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
MDR-2014-00032 hgb
Baggrund

Referat af KKR Hovedstadens møde den 12. september 2014 blev udsendt den 16. september 2014.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra møde den
12. september 2014.
Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte referatet af mødet den 12. september
2014.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00032 Afp
Baggrund

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

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

Ninna Thomsen orienterede om Sundhedskoordinationsudvalget
Kommunerne i hovedstaden er pt. udfordret i forhold til hjemtagning af
færdigbehandlede patienter. Nye indsatser på området afdækkes pt. via
KKR. Der er endvidere fokus på en hurtig levering af epikriser (udskrivningsbreve) i forbindelse med sundhedsaftalen.
Ninna Thomasen orienterede om Praksisplanudvalgt
Der arbejdes på den fælles praksisplan, som er en samlet plan der indgås
på vegne af alle kommuner. Det er en kompliceret proces som kræver
opbakning fra alle kommuner. Der blev opfordret til, at de enkelte
kommuner ikke udarbejder lokalaftaler med de praktiserende læger, eksempelvis om lægedækning på akutområdet, på nuværende tidspunkt.
Mange lokalt indgåede aftaler vil gøre vejen mod en fælles aftale med de
praktiserende læger svær og ikke understøtte kommunernes forhandlingsposition i Praksisplanudvalget.
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Steen Hasselriis orienterede om Vækstforum
Der er igangsat en tematiseret ansøgningsrunde vedrørende grøn vækst
med ansøgningsfrist den 2. marts 2015. Endvidere drøftes et vækstprogram for små og mellemstore virksomheder (smv’er). Dette er fælles for
hele landet. Formandsskabet drøfter endelig en vækstpartnerskabsaftale
med Erhvervs- og Vækstministeriet.
Væksthuset:
Se særskilt sag under punkt 3.1.
Ole Bjørstorp orienterede Det Regionale Beskæftigelsesråd
Der har ikke været møde siden sidst, og det sidste møde i rådet holdes
medio december: Nogle af de områder, der skal være fokus på i de nye
regionale arbejdsmarkedsråd, er bl.a. mere kontakt til virksomhederne og
tættere samarbejde ml. jobcentrene.
Thomas Lykke Pedersen orienterede om Klimapolitisk Forum
Der holdes to temaaftener om Energi på Tværs i den 24. og 25. november 2014.
Klimapolitisk Forum har også leveret input til den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.
Endvidere er det i Klimapolitisk Forum besluttet, at den næste større
satsning bliver omkring energirenovering af private boliger. Blandt andet
med det formål at sikre kommunerne i regionen mest mulig fordel af
Energistyrelsens bedre bolig-ordning.
Thomas Gyldal Petersen orienterede fra Movia
De trykte køreplaner er blevet udfaset.
Der arbejdes endvidere med harmonisering af taksterne på Sjælland,
hvilket får direkte betydning for kunderne.
Den nye linjefordeling og finansieringsmodel er faldet på plads. Den del
af vedtægterne, som omhandler den 3-årige indfasning af de økonomiske
konsekvenser som følge af finansieringsomlægningen behandles særskilt
under punkt 3.9.
Movia har gennemført et projekt i Vordingborg, som nu udmønter sig i
et fjerde produkt - kommunebussen – som blandt andet inddrager skolebusserne. Der er tale om en særlig ordning, hvor det er muligt med hurtige omlægninger af kørselsruter og dermed en øget fleksibilitet. Andre
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kommuner, der kunne have interesse i produktet kan kontakte Movia for
at høre yderligere om erfaringerne.
Region Hovedstaden overtaget S-busser og natbusser i forbindelse med
linjeomlægningen. De kommuner som måtte have ønsker til omlægning
af S-busser og natbusser opfordres til at kontakte Region Hovedstaden
for at få en dialog herom.
Hans Toft orienterede om Wonderful Copenhagen:
Under den ny formand Peter Højland udarbejdes en plan for Wonderful
Copenhagen fremadrettet. Planen er klar omkring årsskiftet. Endvidere
arbejdes med en genopretningsplan i forhold til det ekstraordinære tilskud fra Region Hovedstaden.
Copenhagen Capacity
Pia Allerslev var fraværende.
Formanden orienterede om følgende punkter:
Flygtninge
Udlændingestyrelsen har i brev af 29. september fast kommunekvoterne
som efterfølgende er meldt ud til kommunerne. Ved samme lejlighed har
styrelsen informeret om følgende: ”For så vidt angår landstallet for 2014,
som Udlændingestyrelsen i december 2013 udmeldte til 4.400 personer,
bemærkes, at Udlændingestyrelsen forventer, at landstallet for 2014 ikke
overstiger 6.000 personer, således at antallet er indenfor rammen af det
udmeldte landstal. Det indebærer en forholdsmæssig forhøjelse af de
kommunekvoter, der blev udmeldt den 28. april 2014.” Kommunerne
modtager således flere flygtninge end oprindeligt udmeldt, men stigningen ligger inden for den tidligere udmeldte ramme, dvs. er under 50 pct.
Udlændingestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at det nuværende
høje antal asylansøgere, indebærer, at landstallet for 2015 må forventes
justeret. Justeringen vil ske, når der foreligger en nærmere afklaring af
grundlaget herfor.
KL hr været i dialog med regeringen om de udfordringer, som det stigende antal asylansøgere og flygtninge giver for kommunerne. Kommunerne vil som vanligt bidrage med at håndtere opgaven, men der er problemer vedrørende især mulighederne for at fremskaffe flere boliger.
FØP-Flex
Der er endnu ikke indgået en samarbejdsaftale mellem region og kommuner om brugen af sundhedskoordinatorer i rehabiliteringsteams, men
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forhandlingerne på går. Det er svært at lande en pris som tilgodeser begge parter. Der er aftalt nyt forhandlingsmøde primo december.
Der er indgået en midlertidig aftale om regionens levering af ydelser forbundet med sygedagpengereformen som benyttes foreløbigt.
Energi på Tværs
Et af de centrale indsatsområder KKR’s og regionens klimastrategi er det
fælles arbejde om omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen.
Dette samarbejde foregår i regi af projektet ”Energi på tværs”, der er udformet i et tæt samarbejde mellem KKR og kommunerne, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden. Projektledelsen varetages af Gate 21.
Projektet har to hovedformål: 1.) at skabe en fælles vision for et fossilfrit
energisystem i hovedstadsregionen, og 2.), at understøtte strategisk energiplanlægning hos kommuner og forsyningsselskaber.
Der holdes temaaften herom den 24. og 25. november 2014.
For at sikre den tværkommunale dialog og forankring af en fælles vision
opfordres til, at kommuner og selskaber til at sætte omstillingen af energisystemet på dagsordenen og deltage i de fælles arrangementer.
Møde med Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. Hovedstadsstrategien og
COPENHAGEN
Den politiske bestyrelse for COPENHAGEN havde møde med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard den 29. september. Staten
er opmærksom på COPENHAGEN og bifalder initiativet til samarbejdet. Meldingerne er, at initiativet vil blive nævnt og understøttet i forbindelse med regeringens hovedstadsstrategi.
Orientering vedr. fejl i fordelingen af praktikpladser
UCC er kommet til at lave en regnefejl i forbindelse med fordelingen af
social- og specialpædagogiske praktikpladser mellem de pædagogstuderende fra UCC, som skal i 3. praktik fra februar 2015 efter 2007ordningen og de studerende, der skal i 2. praktik fra juni 2015 efter 2014ordningen.
Kommunerne har stillet det antal praktikpladser til rådighed, som vi har
forpligtet os til. UCC beklager fejlen meget.
UCC vil kontakte kommunerne ift.at nå frem til en ændret fordeling. Det
er fint, hvis kommunerne er imødekommende overfor at afhjælpe fejlen,

SIDE | 9

KKR Hovedstaden | 14-11-2014

men der er ikke en forpligtigelse til at ændre på det for nuværende udmeldte dimensionering.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Godkendelse af regional væksthusaftale
MDR-2014-00032 hgb
Baggrund

Med udgangspunkt i den nationale væksthusaftale for 2015 skal KKR
Hovedstaden indgå en regional aftale med Væksthus Hovedstadsregionen. Bestyrelsesformand borgmester Henrik Rasmussen (C) og direktør
for Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard vil præsentere
elementerne i forslaget til regionale mål for 2015, herunder sammenhængen til de nationale mål og til COPENHAGEN.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Drøfter og godkender vedlagte udkast til regionale mål i aftalen med
Væksthus Hovedstadsregionen
• Tager orienteringen om processen for en ny rammeaftale for væksthusene efter 2015 til efterretning.
Beslutning

Punktet blev indledt ved oplæg af Borgmester og formand for Væksthuset Henrik Rasmussen, (V), og Direktør Marlene Haugaard.
De orienterede om Væksthuset, herunder om den gennemførte borgmesterrunde, og hvordan Væksthuset vil spille ind i forhold til Copenhagendagsordenen. Der er i 2015 fokus på:
• Forøgelse af samfundseffekten
• Implementering af Væksthus 2.0
• Forøgelse af indgrebet med vækstlaget.
Der foretages løbende koordinering mellem Væksthuset og Vækstforum.
Der var herefter en drøftelse af erhvervsfremmeindsatsen. Der er i regi
af COPENHAGEN udarbejdet en kortlægning af erhvervsfremmeindsatsen, der skal drøftes på det kommende møde i den politiske bestyrelse. Denne tilgår efterfølgende KKR. Den viser, at der ikke er så så meget
overlap mellem aktørerne. Vi er gode til den enkelte iværksætter og hjælpe her, men erhvervsstrukturen i regionen er i høj grad præget af
SME’er, så der skal mere fokus på SME og mindre på iværksætteri.
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KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
3.2.

Det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet – udmøntning af beskæftigelsesreform
MDR-2014-00032 abk/hbg
Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har KKR fået en ny opgave på beskæftigelsesområdet. Kommunerne skal drøfte det konkrete tværkommunale
samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR, og KKR skal indstille de
kommunale medlemmer af de nye regionale arbejdsmarkedsråd.
Der lægges op til, at KKR Hovedstaden tager en første drøftelse af
KKR’s nye opgave på beskæftigelsesområdet. Det er vigtigt, at KKR og
kommunerne fra start sætter en offensiv tværkommunal dagsorden. Det
er kommunerne, som kan binde beskæftigelsesområdet sammen med erhvervs- og vækstpolitikken, samt sikre den tværgående indsats til gavn
for borgerne og virksomhederne.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Drøfter, hvordan kommunerne og KKR løser den nye tværkommunale opgave på beskæftigelsesområdet
• Godkender, at arbejdsgruppen nedsat i regi af Embedsmandsudvalget
for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejder oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKRmødet den 23. februar 2015.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.3.

Status vedrørende det fælles EU-kontor
MDR-2014-00032 hgb
Baggrund

KKR Hovedstaden besluttede i efteråret 2013, at anbefale kommunerne
at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.
En af de første opgaver for bestyrelsen har været, at ansætte en leder af
EU-kontoret og få lokaler mv. i Bruxelles istandsat og indrettet.
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Birgitte Wederking er pr. 1. november 2014 ansat som leder af det fælles
EU-kontor i Bruxelles – Copenhagen EU Office.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Tager orienteringen til efterretning
• Beslutter, at kommunerne grundet et mindreforbrug i 2014 opkræves
0,8 kr. pr. indbygger i 2014 (mod oprindeligt budgetteret 1,15 kr. pr.
indbygger) og godkender, at en andel af mindreforbruget i 2014 anvendes til at styrke KKR Hovedstadens medvirken i det fælles sekretariat for Copenhagen.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Lederen af det fælles EU-kontor Birgitte Wederking deltager på det næste møde i KKR Hovedstaden den 23. februar og vil i sin præsentation
bl.a. have fokus på kommunevinklen samt det fremadrettede samarbejde
med KKR Sjællands EU-kontor.
Endvidere blev der ytret ønske om, at der fastsættes en række effektmål
for EU-kontoret, og at der sker en løbende opfølgning herpå. Der er
EU-kontorets bestyrelse der følge dette, KKR’s formandskab sikrer en
tilbagemelding til KKR om en løbende målopfyldelse.
3.4.

Drøftelse vedrørende beredskabet
MDR-2014-00032 hgb
Baggrund

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 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. Herudover er regeringen og KL
enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015
og frem.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter, hvordan kommunerne i hovedstadsområdet kan finde sammen i tre beredskabsenheder (foruden
Bornholm), og således bidrage til, at der pr. 1. januar 2016 højst er 20
beredskabsenheder i Danmark.

SIDE | 13

KKR Hovedstaden | 14-11-2014

Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Der blev opfordret til, at ’holde dørene åbne’, hvis flere kommuner ønsker at indgå i et samarbejde. Det er KL’s forventning, at regeringen vil
gribe ind, såfremt kommunerne ikke har reduceret de 87 beredskabsenheder til maksimum 20 pr. 1. januar 2016.

3.5.

Sundhedsaftale 3 - implementering
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

Endeligt udkast til Sundhedsaftale 3 forventes godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. november 2014. Herefter sendes aftalen til
godkendelse i alle kommuner inden udgangen af januar 2015.
For at understøtte udmøntningen og implementeringen af Sundhedsaftale 3 foreslås som noget nyt, at der arbejdes med årlige implementeringsplaner. Implementeringsplanerne udarbejdes således, at det vil være muligt for de enkelte kommuner at inddrage planerne i den årlige budgetlægtning.
Punktet indledes med oplæg af sundheds- og omsorgsborgmester Ninna
Thomsen (F), næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Tager til efterretning, at Sundhedsaftale 3 udsendes til kommunal
godkendelse ultimo november med svarfrist 31. januar 2015
• Godkender modellen for arbejdet med de årlige implementeringsplaner, herunder at udmøntning sker indenfor de økonomiske rammer,
der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i kommunerne.
Beslutning

Punktet blev indledt med et oplæg fra Ninna Thomsen (F). Hun redegjorde bl.a. for sammenhængen mellem den politiske aftale, den administrative aftale og implementeringsaftalerne. Sidstnævnte er tænkt ind i
forhold til budgetprocesserne, og dette vil blive forfinet fremadrettet.
Arbejdet med implementeringsplanerne skal ses som et udviklingsarbejde, hvor parterne må prøve sig frem for at se om og hvad der kan lade
sig gøre. Særligt blev det understreget, at kommunerne er forskellige, og
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at det er op til de kommunale repræsentanter i SKU at sikre, at implementeringsplanerne favner dette.
Det blev understreget, at Sundhedsaftalen er forpligtigende også for
kommunerne, og kommunerne må derfor også søge at indfri den.
Målet er, at implementeringsplanerne skal være både ambitiøst og opnåeligt inden for rammen af Sundhedsaftale 3. Der er behov for at holde et
klart fokus på udgiftsudviklingen på sundhedsområdet, men da kommunerne er meget forskellige vil implementering ikke nødvendigvis kunne
holdes fuldstændig udgiftsneutralt for den enkelte kommune
Implementeringsplanerne skal være enkle og brugbare og ikke skabe
yderligere bureaukrati. Implementeringsorganiseringen ikke bør blive for
kompleks.
Konkret i forhold til indholdet af sundhedsaftalen blev det nævnt, at det
er vigtigt, at der fastholdes en hurtig fremsendelse af epikriser (udskrivelsesbrev) for de borgere, der har behov for en kommunal indsats efter
indlæggelser. Endvidere var der ønske om, at målene fra Sundhedsaftale
2 ikke efterlades nu, hvor der indgås en ny aftale, men at der er fokus på
at få dem i hus også.

3.6.

Orientering proces for praksisplanarbejdet
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er
der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en
praksisplan mindst en gang i hver valgperiode. Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem kommunerne, regionen
og almen praksis og ses som det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis.
KKR Hovedstaden har ønsket at få forelagt en procesplan for kommunal inddragelse i arbejdet med den kommende praksisplan og de underliggende aftaler, der udmønter praksisplanen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden den foreløbige procesplan til efterretning.
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Beslutning

Det forventes fortsat at der sendes udkast til praksisplan i høring i maj
2015. Selve processen med en mulig decentralisering af overenskomstens
to områder samtaleterapi og sygebesøg og udarbejdelse af underliggende
aftaler er endnu ikke kommet i gang. PLO er meget tilbageholdende i
drøftelserne.
KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

3.7.

KKU temadrøftelse – kommunal medfinansiering
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

Kommunekontaktudvalget (KKU) holder møde i umiddelbar forlængelse
af KKR mødet den 14. november 2014. KKU møderne søges bygget op
omkring en række temadrøftelser fordelt over det kommende års møder.
Region Hovedstaden har som temadrøftelse på kommende møde ønsket
at drøfte kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
Som optakt til mødet i KKU drøfter KKR Hovedstaden oplægget til temadrøftelsen. KL’s bestyrelser har i august 2014 drøftet evalueringen af
den kommunale medfinansiering. KL’s overvejelser i denne forbindelse
inddrages i drøftelsen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter oplæg til temadrøftelse på
KKU mødet om kommunal medfinansiering.
Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte indstillingen. Der var enighed om, at
medfinansieringen er strategisk vigtig i udviklingen og udbygning af
kommunernes rolle på sundhedsområdet.
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3.8.

Forstærket samarbejde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
MDR-2014-00032 mta/afp
Baggrund

Med Den Nationale Koordinationsstruktur har Socialstyrelsen fået en
række nye beføjelser til at overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og
ydelser samt til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor
der er behov for øget koordination på det mest specialiserede social- og
specialundervisningsområde. Desuden kan Socialstyrelsen i særlige tilfælde give et driftspålæg, som indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed fastlægges af Socialstyrelsen.
Den Nationale Koordinationsstruktur kommer til at fungere som en
overbygning på rammeaftalesamarbejdet, og stiller krav om et forstærket
KKR-samarbejde på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Det skal understreges, at det fortsat er et kommunalt ansvar at sikre de
fornødne tilbud til alle målgrupper. Det sker i regi af den årlige rammeaftale, hvor der de seneste år har været et særligt fokus på udvikling og
kvalitet i tilbud og indsatser samt fortsat økonomisk styring af området.
De første to centrale udmeldinger er udsendt 1. november 2014. De omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade samt børn og unge
med alvorlige synshandicap.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter det kommende arbejde med
de to centrale udmeldinger i sammenhæng med arbejdet med rammeaftalen for 2016, herunder godkender proces for arbejdet med centrale udmeldinger.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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3.9.

Orientering om finansieringsomlægning for MOVIA
MDR-2014-00032 hgb
Baggrund

Lov om ændring af lov om trafikselskaber indebærer en ny model for finansiering af Movia’s udgifter til kollektiv trafik. Finansieringsomlægningen rammer kommunerne forskelligt.
Den politiske styregruppe bestående af Movia’s formandskab, formandskaberne for de to kommunekontaktråd, begge regionsrådsformænd
samt Københavns overborgmester har derfor indstillet til Movia’s bestyrelse, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne som følger af lov
om ændring af lov om trafikselskaber indfases over en treårig periode
med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og fuld effekt i 2018.
En sådan gradvis indfasning er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor ifølge § 3 i lov om trafikselskaber, at alle
kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen.
Movia’s bestyrelse har derfor udsendt en høring, hvor den enkelte kommune anmodes om at tage stilling til Movia’s forslag om, at de økonomiske konsekvenser indfases over en treårig periode.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Tager orienteringen til efterretningen
• Anbefaler kommunerne at godkende forslaget til den treårige indfasningsmodel, som Movia har sendt i høring i kommunerne med svarfrist den 19. december 2014.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen og anbefaler endvidere, at
kommunerne godkender vedægtsændringerne.
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4.

Udpegninger

4.1.

Indstilling af medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd
MDR-2014-00032 abk/hgb
Baggrund

Beskæftigelsesministeren har anmodet KKR Hovedstaden om at indstille
fem medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd for
hovedstaden (RAR Hovedstaden). Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet om det tværkommunale samarbejde i KKR på beskæftigelsesområdet
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden indstiller fem medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd Hovedstaden.
Beslutning

KKR Hovedstaden besluttede at indstille til beskæftigelsesministeren, at
de nuværende fem medlemmer og suppleanter for i det Regionale Beskæftigelsesråd udpeges som medlemmer og suppleanter for det nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden).

4.2.

Nyt medlem i KKR Hovedstaden
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Sørensen (A) har den 8. oktober
valgt at udtræde af kommunalbestyrelsen i Glostrup.
Medlemmer af KKR skal være medlemmer af en kommunalbestyrelser
og derfor udtræder Peter Sørensen også af KKR Hovedstaden. Peters
Sørensens suppleant Søren Wiborg indtræder som nyt medlem af KKR
Hovedstaden.
Den socialdemokratiske gruppe udpeger en ny suppleant for Søren Wiborg i KKR Hovedstaden.
Indstilling

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

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

4.3.

Udpegning af KKR repræsentanter
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Sørensen (A), har den 8. oktober
2014 valgt at udtræde af kommunalbestyrelsen i Glostrup.
KKR Hovedstaden har udpeget Peter Sørensen som hhv. repræsentant
og suppleant til to udvalg:
• Repræsentant til Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Hovedstaden
• Suppleant for Allan Holst i Interreg IV A, styringsudvalg for delprogram Øresund.
KKR udpegede repræsentanter skal være medlem af en kommunalbestyrelse, hvorfor KKR Hovedstaden skal genudpege til de to udvalg.
Ved KKR Hovedstadens konstituering tilfaldt pladserne den socialdemokratiske gruppe. Det foreslås derfor, at den socialdemokratiske gruppe udpeger repræsentanter til de to pladser.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender, at den socialdemokratiske gruppe udpeger hhv.:
• En repræsentant til Samarbejdsudvalget - Psykologer - KKR Hovedstaden
• En suppleant for Allan Holst i Interreg IV A, styringsudvalg for delprogram Øresund.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Søren Wiborg (A) overtager begge ovenstående udpegelser.
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5.

KKR

5.1.

Orientering om svarbrev fra KL vedr. rockerborge
MDR-2014-00032 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden besluttede på møde den 12. september 2014, at rette
henvendelse til KL med en opfordring om at gå aktivt ind i regeringens
kommende udvalgsarbejde om rockerborge.
KL har nu fremsendt svarbrev.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager svarbrev fra KL til efterretning.
Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Sager til næste møde
MDR-2014-00032 hgb/afp
Baggrund

Næste møde i KKR Hovedstaden holdes på Bispebjerg Hospital mandag
den 23. februar 2014 kl. 10.00-12.00 med politiske gruppemøder fra kl.
09.00-10.00.
Der forventes bl.a. følgende sager på dagsorden:
• Dimensionering af pædagoguddannelsen
• Drøftelse af COPENHAGEN
• Beredskabsområdet
• Sundhedsaftale 3, implementeringsplan for 2015-2016
• Energi på Tværs.
Endvidere holdes der møde i Kommune Kontaktudvalget i forlængelse
af KKR-mødet fra kl. 12.45 - 14.45.
Indstilling

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

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

SIDE | 22

KKR Hovedstaden | 14-11-2014

7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00032 afp
Beslutning

Der var ingen punkter under eventuelt.
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