
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, t il gavn 

for borgerne og samfundet. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2014 

 

 

K K R  H O V E D S T A D E N  

Dato: 12-09-2014  

Tid: 10:00 

Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 

 

 

  



KKR Hovedstaden  | 12-09-2014 

 SIDE  |  2 

1. Godkendelse af referat ...................................................................... 3 

1.1. Godkendelse af referat .......................................................................... 3 

2. Siden sidst  ........................................................................................ 4 

2.1. Siden sidst ............................................................................................... 4 

3. Regionalpolitiske sager ..................................................................... 5 

3.1. Status Socialtilsynet ................................................................................ 5 

3.2. Status Børnehuset .................................................................................. 7 

3.3. COPENHAGEN – herunder trafikcharter ......................................... 8 

3.4. Indgåelse af ny resultatkontrakt med CopCap ................................... 13 

3.5. Orientering om den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi ........... 14 

3.6. National Væksthusaftale for 2015 ...................................................... 15 

3.7. Status på samling af redningsberedskabet .......................................... 17 

3.8. Henvendelse til KL vedr. rockerborge ............................................... 19 

3.9. Sundhedsaftale 3 .................................................................................. 21 

4. Udpegninger .................................................................................... 24 

4.1. Indstilling af suppleant i det Regionale Beskæftigelsesråd ................ 24 

5. KKR .................................................................................................. 25 

6. Punkter til næste møde ................................................................... 26 

6.1. Punkter til næste møde ........................................................................ 26 

7. Eventuelt .......................................................................................... 27 

7.1. Eventuelt  ............................................................................................. 27 

 

 



KKR Hovedstaden  | 12-09-2014 

 SIDE  |  3 

1. Godkendelse af referat 

 

 

1.1. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Referat af KKR Hovedstadens møde den 11. juni 2014 blev udsendt den 

12. juni 2014. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet fra mødet den 

11. juni 2014. 
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2. Siden sidst  

 

 

2.1. Siden sidst 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regi-

onalt 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. 
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3. Regionalpolitiske sager  

 

 

3.1. Status Socialtilsynet 

MDR-2014-00031 afp 

 

Baggrund 

Frederiksberg Kommune er på baggrund af indstilling fra KKR Hoved-

staden udpeget til socialtilsynskommune i hovedstadsregionen.  

Det er aftalt, at Socialtilsynet årligt deltager på møder i KKR Hovedsta-

den for at orientere om arbejdet i socialtilsynet samt takster for det 

kommende år og dermed give mulighed for en drøftelse mellem Socialti l-

synet og KKR Hovedstaden. 

 

Punktet indledes med oplæg af Frederiksberg Kommunes børne- og un-

gedirektør, Inger Andersen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning 

og drøfter samarbejdet med socialtilsynet. 

 

Sagsfremstilling 

Direktør Inger Andersen fra Socialtilsynet deltager i mødet med en sta-

tus vedr. drift af socialtilsynet, herunder de første erfaringer med tilsynet.   

 

Socialtilsyn Hovedstaden gik i luften den 1. januar 2014 med 66 nye 

medarbejdere. De første tilsynsbesøg blev afholdt primo januar 2014, og 

siden er antallet af besøg steget som forventet. Medio august 2014 var 

der gennemført i alt 500 besøg; fordelt med 255 på plejefamilieområdet 

og 245 på døgntilbudsområdet.  

 

Samarbejdet med døgntilbud og kommunerne vurderes godt. Særligt 

fremhæves vigtigheden af en dialogorienteret og anerkendende tilgang 

fra begge parter. Socialtilsyn Hovedstaden forventer at nå produktionen 

for 2014, således at alle døgntilbud og plejefamilier får minimum et be-

søg i indeværende år.  

 

Socialtilsynet vil i mødet orientere om forventninger til takster og objek-

tiv finansiering for 2015. 

 

Socialtilsyn Hovedstadens budget for 2014 var på 48, 1 mio. kr. Dette 

falder i 2015 til et budget på 44,0 mio. kr. Årsagen skal primært findes i 
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nedjusteringen af antallet af indberettede døgntilbud og plejefamilier så-

ledes, at opgaveløsningen kan sikres ved færre medarbejdere og dermed 

et mindre budget. Således falder taksterne mellem 1-8 pct., og den objek-

tive finansiering falder fra 18,6 mio. kr. til 17,4 mio. kr. i 2015. 
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3.2. Status Børnehuset 

MDR-2014-00031 afp 

 

Baggrund 

Som en del af regeringens overgrebspakke, er der oprettet Børnehuse i 

hver af de fem regioner. KKR Hovedstaden besluttede i fællesskab at 

pege på København som hjemkommune for Børnehuset i Hovedstadsre-

gionen. Børnehuset har været i funktion siden 1. oktober 2013.  

  

Leder af Børnehus Hovedstaden Pernille Bird giver på KKR Hovedsta-

dens møde en status for arbejdet i Børnehuset, herunder en orientering 

om økonomi/finansiering.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

I 2013 blev Børnehus Hovedstaden etableret. Kommunerne skal benytte 

børnehuset i sager om overgreb, hvor der er behov for en tværsektoriel 

indsats mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Ønsket er, at de 

relevante myndigheder koordinerer indsatsen i børnehuset, så barnet el-

ler den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere 

forskellige steder.  

 

Børnehuset:   

• Yder psykologisk krisestøtte og krisebehandling til barnet/den unge 

og familie/omsorgspersoner 

• Lægger hus til politiets videoafhøringer børn og unge op til 12 år 

• vurderer barnets/den unges og familiens fremadrettede behov for 

særlig støtte og behandling efter overgrebene 

• Rådgiver og bistår den kommunale myndighedssagsbehandler ift. den 

børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens §50. 

 

På KKR Hovedstadens møde vil Leder af Børnehus Hovedstaden Pernil-

le Bird give en status på arbejdet i og etableringen af børnehuset.  
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3.3. COPENHAGEN – herunder trafikcharter 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Der gives en status for arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden, 

der med borgmestertopmødet den 14. august 2014 har fået det fælles 

brand COPENHAGEN. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden: 

• Tager orienteringen til efterretning, herunder; 

- Godkender at der arbejdes videre med den foreslåede organise-

ring og sekretariatsmodel 

- Godkender at der arbejdes videre med vedlagte trafikcharter i 

COPENHAGEN-sammenhæng. 

 

Sagsfremstilling 

Der gives en samlet status for COPENHAGEN. Overordnet set er der 

siden sidste møde arbejdet videre med den fælles dagsorden på en lang 

række områder, og det er vurderingen, at forankringen af vækstdagsor-

denen spredes, og kendskabet til COPENHAGEN udbredes.  

  

Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi står overfor en ny fase i sam-

arbejdet. Hidtil har samarbejdet først og fremmest haft karakter af et 

overordnet politisk samarbejde. Der er i formandskabet for 

COPENHAGEN enighed om, at der fremadrettet skal mere fokus på 

det strategiske indhold og en fastere struktur for organisering og finan-

siering.  

 

For at sikre en fælles fokuseret og prioriteret indsats er det afgørende, at 

COPENHAGEN bliver indtænkt i alle de sammenhænge vi på forskellig 

vis indgår i. Senere i dag er der oplæg om, hvordan Copenhagen Capacity 

arbejder med COPENHAGEN i deres kommende resultatkontrakt, og 

på næste møde den 14. november 2014 vil bestyrelsesformand og borg-

mester Henrik Rasmussen og direktør Marlene Haugaard fortælle, hvor-

dan Væksthus Hovedstaden vil spille en aktiv rolle i implementeringen af 

vækstdagsordenen. 

 

Borgmestertopmøde den 14. august 2014 

Borgmestermødet den 14. august viste stor opbakning til 

COPENHAGEN. Der deltog mere end 30 borgmestre og 15 udvalgs-

formænd, og samlet set var der deltagelse fra næsten alle 46 kommuner. 

Der var eksterne oplæg fra bl.a. finansminister Bjarne Corydon, adm. di-
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rektør for Københavns Lufthavn Thomas Woldbye og koncernchef i 

Stockholm Business Region Olle Zetterberg. Det lykkedes også at få en 

fin omtale af arrangementet og ikke mindst beslutningen om det fælles 

brand i pressen. På topmødet blev i alt fire af de nuværende otte projek-

ter præsenteret.  

 

De otte nuværende projekter er:  

• Fælles brand Copenhagen 

• Fælles international besøgstjeneste og modtageapparat 

• Fælles digital investorportal 

• Fælles indsats om kompetenceløft i turisme- og serviceerhverv  

• Fælles charter på infrastrukturområdet 

• Fælles fødevareindsats  

• Fællesregional international borgerservice – international house 

• Fælles opslag til kommuneplan og Revus.  

 

Fælles brand - COPENHAGEN 

På borgmestertopmødet var der også bred opbakning til, at hele Øst-

danmark fremover står sammen under det fælles brand 

COPENHAGEN, når vi tiltrækker udenlandske investeringer, medar-

bejdere og turister.  

 

I øjeblikket arbejder to bureauer med forslag til det grafiske layout (logo) 

og forslag til, hvordan brandet skal anvendes. Dette forventes at blive 

præsenteret for styregruppen og formandskabet i løbet af efteråret.  

 

Organisering og sekretariatsbetjening pr. 1. januar 2015 

I umiddelbar forlængelse af borgmestertopmødet den 14. august var der 

møde i det politiske formandskab for den fokuserede vækstdagsorden..  

 

Det politiske formandskab vedtog her en fastere og mere målrettet orga-

nisering omkring samarbejdet. Formålet er at sikre en større beslutnings-

kraft og eksekvering, forpligtelse af regionale aktører til at arbejde for 

den fælles dagsorden og bedre inddragelse af erhvervslivet og videninst i-

tutioner.  

 

Pr. 1. januar 2015 omdannes det nuværende formandskab for Fokuseret 

Vækstdagsorden til en bestyrelse for COPENHAGEN. Sammensætnin-

gen (de to KKR-formandskaber, de to regionsrådsformænd og over-

borgmesteren for KBH) fortsætter uændret, indtil der fra svensk side er 

taget stilling til deltagelse.  
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Bestyrelsens opgave er bl.a. er at sætte fælles retning på de erhvervspoli-

tiske initiativer. Målet er at øge væksten og skabe flere arbejdspladser i 

den funktionelle region COPENHAGEN. Bestyrelsen udpeger således 

strategiske ansvars- og indsatsområder. Der var opbakning til, at de 

punkter, der arbejdes fokuseres på, er:  

• Erhvervsfremme og innovation 

• Arbejdsmarked 

• Internationalisering 

• Tiltrækning af udenlandske investeringer og talenter. 

 

Endvidere blev det besluttet, at forstærke sekretariatsbetjeningen ved, at 

alle ovennævnte fem parterne dedikerer yderligere ressourcer til sekreta-

riatsbetjeningen. Det betyder, at KKR Hovedstaden også skal finde en 

model for en at bidrage til det fælles sekretariat for COPENHAGEN. 

Såfremt de skånske kommuner tilslutter sig, vil der på lidt længere sigt 

være behov for en stillingtagen til snitflader i forhold til Øresundskomi-

teen, og det må forventes, at der i den forbindelse vil kunne frigøres 

midler fra Øresundskomiteens sekretariat.  

 

På det korte sigte er der imidlertid behov for en stillingtagen til, hvordan 

KKR Hovedstaden bidrager til en styrkelse af sekretariatsbetjeningen.  

 

K29 indstiller til KKR Hovedstaden, at udgifterne forbundet med et års-

værk til det fælles sekretariat COPENHAGEN på den korte bane søges 

dækket ved en omprioritering af opsparede midler inden for eksisterende 

sekretariater.  

 

Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) har en opspa-

ring på 700.000 kr., og K29 har på den baggrund anmodet Styregruppen 

for KFS om at godkende, at denne opsparing kan overgå til finansiering 

af KKR Hovedstadens medvirken i det fælles sekretariat for 

COPENHAGEN i 2015. Formanden for KFS har efterfølgende givet til-

sagn til, at de opsparede midler fra KFS indgår i den generelle priorite-

ring.  

 

Endvidere opfordres de enkelte kommuner til indlån af medarbejdere til 

det fælles sekretariat, hvilket bl.a. vil medvirke til at sikre en stærkere lo-

kal forankring af vækstdagsordenen i de enkelte kommuner og under-

støttelse af netværk med andre kommuner og regionen.  

 

Trafikcharter for COPENHAGEN 

Et af initiativerne under COPENHAGEN er et fælles trafikcharter. 

Formålet var bl.a. at understøtte, at regionen bliver internationale virk-
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somheders foretrukne sted at placere sig i Norden såvel styrke regionens 

egne virksomheders internationaliserings – og vækstmuligheder. Trafik-

charteret skal kunne danne baggrund for øget koordinering og styrket d i-

alog med andre interessenter og myndigheder. 

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de to re-

gioner og kommuner fra de to KKR’er samt Københavns Kommune, 

som har lavet et første udkast til trafikcharteret. Trafikcharteret har væ-

ret drøftet i det politiske formandskab d. 23. juni 2014. Her blev det be-

besluttet, at vedlagte udkast til trafikcharter skal drøftes blandt kommu-

ner og regioner. På baggrund af eventuelle tilbagemeldinger behandler 

formandskabet trafikcharteret igen i november 2014. 

 

Der er ikke foretaget nye analyser, og udgangspunktet har været, at tra-

fikcharteret så vidt muligt skal bygge videre på eksisterende fælles trafik-

udspil.  

 

Det skal understreges, at vedlagte udkast til infrastrukturcharter er for-

holdsvist overordnet, og skal ses som det fælles grundlag, der tages ud-

gangspunkt i, når hele Sjælland har behov for at stå sammen.  

 

Trafikcharteret er struktureret ud fra: 

• International tilgængelighed i forhold til resten af verden 

• Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og 

Nordtyskland 

• Intern mobilitet i COPENHAGEN. 

 

Der lægges op til to hovedprioriteter for statsligt engagement i at skabe 

og udbygge COPENHAGEN’s position og rolle som Nordeuropas tra-

fikale knudepunkt:  

• Copenhagen Airport 

• Højhastighedstog. 

 

Herudover er der enighed om nedenstående – ikke prioriterede – infra-

strukturprojekter er vigtige: 

• En ny regionaltogsforbindelse ”Ring syd” fra Roskilde via Ny Elle-

bjerg til lufthavnen 

• Sammenhængende banebetjening i håndfladen – dvs. nye metrolinjer 

og letbaner 

• Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården  

• Bedre togbetjening til Helsingør 
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• En Østlig ringforbindelse (havnetunnel) som kan bidrage til at øge 

mobiliteten og mindske trængsel i hovedstadsområdet samt styrke 

lufthavnens regionale opland 

• På lang sigt kan det overvejes at undersøge behovet for en ny ring-

forbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-

Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej 

• En færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg som dels kan gavne 

mobiliteten men i særlig grad styrke tilgangen til den vigtige industri 

og havn i Kalundborg 

• Den sjællandske tværforbindelse Kalundborg-Slagelse (Vestmotorve-

jen)-Næstved-Sydmotorvejen skal udbygges til gavn for virksomhe-

derne og mobiliteten 

• Motorvejsforlængelser i Hillerød- og Frederikssundfingeren skal 

medvirke til at øge mobiliteten og understøtte ny byudvikling i Hille-

rød syd og Vinge. 

 

./. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender, at der arbejdes videre 

med vedlagte trafikcharter i COPENHAGEN-sammenhæng. 

 

Herudover foreslås det, at der i foråret 2015 tages en særskilt temadrøf-

telse om infrastruktur inden for KKR Hovedstaden.  

 

COPENHAGEN og regeringens hovedstadsstrategi 

Som bekendt har regeringen nedsat et embedsmandsudvalg, der skal 

komme med forslag til en hovedstadsstrategi. Af kommissoriet fremgår 

det bl.a., ”at udvalget får til opgave at belyse, hvordan hovedstaden kan 

indfri sit potentiale og klare sig bedre i konkurrencen med sammenligne-

lige storbyer”. Der er således stor sammenhæng mellem hovedstadsstra-

tegien og den dagsorden de sjællandske kommuner og regioner arbejder 

med i regi af COPENHAGEN, og der arbejdes fra formandsskabets side 

på, at hovedstadsstrategien skal understøtte de forslag og initiativer, som 

allerede er igangsat.  

 

På politisk niveau arbejdes der på at arrangere et møde ml. politiske for-

mandskab for COPENHAGEN og økonomi- og indenrigsminister Mor-

ten Østergaard, som erstatning for det møde, det der var kalendersat et 

med tidligere økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. På 

embedsmandsniveau har været arrangeret en fælles studietur til Stock-

holm med deltagelse af embedsmænd fra hovedstadsudvalget og den 

administrative styregruppe for COPENHAGEN.   
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3.4. Indgåelse af ny resultatkontrakt med CopCap 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Copenhagen Capacity arbejder som bekendt med regional udvikling og 

specielt tiltrækning af udenlandske investorer, talenter og virksomheder. 

Med virkning fra 2015 skal indgås en ny resultatkontrakt med Region 

Hovedstaden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning 

og drøfter de foreslåede prioriteter.  

 

Sagsfremstilling 

CopCap arbejder aktuelt med udarbejdelsen af en ny strategi, der skal 

danne rammerne for den nye resultatkontrakt, der skal indgås med Regi-

on Hovedstaden med virkning fra 2015.  

 

Marianna Lubanski, Direktør for Investment Promotion & Clusters fra 

CopCap vil indlede drøftelsen med en kort præsentation af oplægget til 

en ny strategi med fokus på, hvordan visionen og initiativerne under den 

fælles dagsorden COPENHAGEN er indtænkt heri.  
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3.5. Orientering om den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Regionsrådet i Region Hovedstaden har ansvar for at udarbejde en regi-

onal vækst- og udviklingsstrategi, som Vækstforum Hovedstaden inddra-

ges i.  

 

Der vedlægges udkast til diskussionsoplæg modtaget fra Region Hoved-

staden.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager diskussionsoplægget til orien-

tering, herunder drøfter de foreslåede initiativer.  

 

Bemærkningerne fra KKR Hovedstaden vil indgå i det videre arbejde 

med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder også i regi af 

K29 og Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse. 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet i Region Hovedstaden har ansvar for at udarbejde en regi-

onal vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som Vækstforum Hovedsta-

den inddrages i.  

 

./. Region Hovedstaden har i foråret 2014 drøftet idéer omkring indhold i 

den regionale vækst- og udviklingsstrategi med bl.a. Vækstforum kom-

munale fora, universiteter og forskellige organisationer. På baggrund af 

drøftelserne har Region Hovedstaden udarbejdet vedlagte diskussionsop-

læg. 

 

Diskussionsoplægget er et bud på de udfordringer, som den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi forventes at adressere, ligesom sammenhæn-

gen til fx COPENHAGEN er tydeliggjort.  

 

Formålet med drøftelserne er bl.a. at afklare evt. kommunale interesser i 

samarbejder omkring udmøntning af den regionale vækst- og udviklings-

strategi. 
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3.6. National Væksthusaftale for 2015 

MDR-2014-00031 fal/hgb 

 

Baggrund 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaf-

talen for 2015 indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 

2015. Aftalen fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse, og ind-

arbejdes nu i regionale aftaler mellem KKR og Væksthusene. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter, om der skal indgå yderligere 

krav end de nedenfor nævnte fra den nationale væksthusaftale i den regi-

onale aftale med Væksthuset for 2015, der forelægges til godkendelse på 

mødet i KKR Hovedstaden den 14. november 2014. 

 

Sagsfremstilling 

Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper 

fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere 

strategien Væksthusene 2.0.  

 

Målet er, at Væksthusene skal vejlede 4.000 virksomheder, heraf skal 

2.000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også 

krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsæt-

ning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. 

 

Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, 

styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i 

forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og natio-

nale erhvervsfremmetilbud.  

 

Desuden forpligter Væksthusene sig til i fællesskab at udvikle og afprøve 

nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har væ-

ret kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthusene skal i hø-

jere grad være med hele vejen.  

 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet hæver desuden kravet til den sam-

fundsøkonomiske effekt. For hver offentlig krone, der investeres, skaber 

Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 2015 hæves kravet til 3,0 kroner.  

 

Den nationale aftale for væksthusene ligger til grund for den regionale 

aftale mellem KKR og Væksthuset, der vil blive forelagt til godkendelse 

på næste KKR-møde den 14. november 2014. I den regionale aftale kan 

også indgå yderligere krav, som KKR ønsker indarbejdet. 
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På KKR-mødet den 14. november 2014 vil borgmester Henrik Rasmus-

sen, formand for Væksthus Hovedstadens bestyrelse, og Marlene Hau-

gaard, direktør for Væksthus Hovedstaden, kort præsentere den regiona-

le væksthusaftale for 2015, herunder hvordan Væksthus Hovedstaden vil 

understøtte COPENHAGEN.   

 

Kommunerne modtager midler over bloktilskuddet til finansiering af 

Væksthusene. I 2014 beløber disse sig til i alt 98.408.000 kr. fordelt efter 

befolkningstallet.  

 

Aftalen kan læses her http://www.kl.dk/Erhvervs--og-

regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0 

 

 

  

http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/Aftale-for-Vaksthusene-2015-pa-plads-id159262/?n=0
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3.7. Status på samling af redningsberedskabet 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er det besluttet at re-

ducere 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. 

 

På seneste KKR-møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at KKR skal 

monitorere området i hovedstadsregionen og indhente oplysninger om, 

hvad der foregår i de øvrige regioner. KKR følger arbejdet tæt for at sik-

re, at ingen kommuner efterlades alene. 

 

KKR har således en faciliteterne rolle, da det er kommunerne, der skal 

træffe afgørelser om, hvilke tværkommunale samarbejder der skal etable-

res.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter status for arbejdet med 

sammenlægning af redningsberedskaber i hovedstadsregionen,  herunder 

hvordan  kommunerne i hovedstadsområdet bidrager til , at der højst 

etableres 20 beredskaber i Danmark.  

 

Sagsfremstilling 

De nuværende 87 kommunale beredskabsenheder skal reduceres ti l mak-

simalt 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 eni-

ge om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og 

frem. Den første post er omfattet af det normale DUT princip for kom-

munerne under et. Den anden post er på 100 mio. kr. og tilhører moder-

niseringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis 

kommunerne høster gevinsten. 

 

Endvidere var der i økonomiaftalen enighed om, at de nye større kom-

munale beredskabsenheder betyder, at kommunerne hensigtsmæssigt kan 

varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag 

varetages af staten.  
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På borgmestertopmødet den 1. september 2014 blev status for samlingen 

af redningsberedskaber i hele landet drøftet. Der er stor forskel på, hvor 

langt kommunerne er i drøftelserne om sammenlægning af beredskaber. 

Som det tegner sig pt. ser det ud til, at der bliver flere end 20 enheder.  

 

Øjebliksbilledet for de øvrige KKR’er er pt.  

• KKR Nordjylland: 1-3 enheder 

• KKR Midtjylland: ca. 6 enheder 

• KKR Syddanmark: ca. 4 enheder 

• KKR Sjælland: ca. 4 enheder. 

 

Det er imidlertid vigtigt, at kommunerne kommer i hus med opgaven, og 

at der samlet set højst er 20 beredskabsenheder pr. 1. januar 2016. Dette 

skal også ses i sammenhæng til den efterfølgende overtagelse af nogle af 

de mere specialiserede beredskabsfunktioner fra staten.  

 

KKR Hovedstadens opgave vil i den videre proces bl.a. være at sikre, at 

ingen kommuner efterlades alene.  
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3.8. Henvendelse til KL vedr. rockerborge 

MDR-2014-00031 hgb 

 

Baggrund 

Flere kommuner oplever det som en stor udfordring at sikre borgernes 

tryghed i tilfælde, hvor der etableres rockerborge i boligområder. Kom-

munernes handlemuligheder begrænses bl.a. af den private ejendomsret 

og grundlovens bestemmelser om forsamlingsfrihed. 

 

Regeringen har bebudet, at den vil nedsætte et udvalg, der skal afdække 

netop disse problemstillinger.  

 

Indstilling 

./. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender vedlagte udkast til brev 

til KL, hvori KL opfordres til at gå aktivt ind i udvalgets arbejde, som 

samlet repræsentant for landets kommuner. 

 

Sagsfremstilling 

En række kommuner, særligt i Hovedstadsområdet, oplever det som en 

stor udfordring, at sikre borgernes tryghed i tilfælde, hvor der etableres 

såkaldte rockerborge i boligområder. Kommunernes handlemuligheder i 

forhold til rockerborge i boligområder begrænses bl.a. af den private 

ejendomsret og grundlovens bestemmelser om forsamlingsfrihed. Politi-

et kan, med den såkaldte ”Rockerlov” fra 1996 i visse tilfælde forbyde 

visse personer ophold i visse ejendomme, men det forudsætter, at en 

række skærpede forudsætninger er opfyldt – fx som følge af verserende 

rockerkrige. 

 

Forskellige kommuner har forsøgt sig med forskellige metoder for at lø-

se denne udfordring. Nogle steder har man forbudt klubaktivitet helt ge-

nerelt, andre steder har man indført begrænsninger ift. hegn og tv-

overvågning i kommuneplanen. Disse metoder har imidlertid nogle vidt-

rækkende konsekvenser for kommunernes øvrige borgere eller kan være 

uhensigtsmæssige at administrere efter. 

 

Regeringen har bebudet, at den vil nedsætte et udvalg, som får til opgave 

at afdække netop disse problemstillinger.  

 

På foranledning af Københavns Kommune og efter indstilling fra K29 

foreslås det, at sende vedlagte brev til KL, hvori KL opfordres til at gå 

aktivt ind i det kommende udvalgsarbejde som en samlet repræsentant 

for landets kommuner. Derudover opfordres KL til at overveje behovet 

for at samle kommunernes erfaringer med disse problemstillinger, så der 
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både overfor kommunerne og regeringen kan præsenteres et samlet bi l-

lede af, hvilke handlemuligheder der kan bringes i anvendelse, samt hvi l-

ke ønsker kommunerne har til staten om eventuelle ændringer i den gæl-

dende lovgivning. 
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3.9. Sundhedsaftale 3 

MDR-2014-00031 afp 

 

Baggrund 

Gennem det seneste 1½ år har der været arbejdet med at udforme en ny 

fælles sundhedsaftale for kommunerne i hovedstadsregionen. Sundheds-

aftalen bliver den tredje i rækken og har til formål, at understøtte, at bor-

geren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. 

Sundhedsaftalen fokuserer derfor på samarbejde og snitflader mellem det 

specialiserede hospitalsvæsen, almen praksis og kommunerne.  

 

Sundhedsaftalen indgår som et element af flere ift. udviklingen af det 

nære sundhedsvæsen og der er således et tæt samspil mellem sundhedsaf-

talen, KL’s udspil om det nære sundhedsvæsen og de fælles kommunale 

rammepapirer for somatik og psykiatri. Ligesom der er et stærkt samspil 

mellem sundhedsaftalen og den kommende praksisplan.  

 

Som noget nyt foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med årlige im-

plementeringsplaner for sundhedsaftalen. 

 

Sundhedsaftale 3 forventes sendt til endelig godkendelse i kommunerne i 

november 2014. Der gives her en kort status for indholdet i og arbejdet 

med Sundhedsaftale 3.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning, 

herunder:  

• At den administrative del af sundhedsaftalen sendes i en kort høring 

blandt kommuner den 10. september 2014 

• At der afholdes politisk dialogmøde om Sundhedsaftale 3 med særligt 

fokus på implementeringsplanerne den 8. oktober 2014.  

 

Sagsfremstilling 

Rammerne for Sundhedsaftale 3 

Udviklingen i det specialiserede og det nære sundhedsvæsen betyder, at 

hospitalerne løser stadigt mere specialiserede opgaver, mens kommuner-

ne i samarbejde med de praktiserende læger varetager de nære sundheds-

opgaver tæt på borgeren. Sundhedsaftalen adresserer blandt andet de nye 

fælles udfordringer for samarbejdet i sundhedstrekanten, som udviklin-

gen medfører.  

 

Sundhedsaftalen indgår i et samspil med en række udspil af både national 

og regional karakter – som alle omhandler samarbejdet mellem sektorer, 
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på tværs af kommuner og sætter mål for udviklingen af det nære sund-

hedsvæsen på tværs af kommunerne. Eksempelvis KL’s udspil om det 

nære sundhedsvæsen og de fælleskommunale rammepapirer om målsæt-

ninger for udviklingen af kommunale indsatser for somatik og  

psykiatri.  

 

Sundhedsaftale 3 skal som noget nyt være én fælles aftale for alle 29 

kommuner i hovedstadsregionen.  

 

Sundhedsaftale 3 

På baggrund af ønske fra Sundhedskoordinationsudvalget er det søgt at 

udarbejde en kortere, mere politisk og mere målbar sundhedsaftale, som 

er delt i en politisk og en administrativ del.  

 

Den politiske sundhedsaftale er udarbejdet med fire overordnede visio-

ner:  

• At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvir-

ker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen 

• At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer 

• At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed 

• At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen. 

 

Den politiske del af sundhedsaftalen har været i høring blandt kommu-

ner og øvrige interessenter frem til ultimo juni, og der er fra kommunal 

side bred opbakning til aftalen. Høringssvarene indarbejdes i aftalen som 

drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. september 2014.   

 

Den administrative del af sundhedsaftalen konkretiserer den politiske del 

af sundhedsaftalen. Der opstilles en række mål for samarbejdet indenfor 

ovennævnte visioner. Målene følges op af en række indikatorer, som der 

løbende systematisk følges op på for at følge fremdriften ift. implemen-

tering af aftalen. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på, at indikatorerne i 

videst mulig udstrækning skal rumme de politiske visioner og de obliga-

toriske indsatsområder i Sundhedsaftalen. Herudover er indikatorerne 

udvalgt således at de i videst mulig udstrækning har fokus på effekt for 

borgeren. Opfølgning på indikatorerne vil ske årligt som en del af op-

følgningen på implementeringsplanen for sundhedsaftalen. 

 

Den administrative aftale drøftes ligeledes på Sundhedskoordinationsud-

valget den 5. september, hvorefter den sendes i en kortere høring blandt 

kommuner og øvrige interessenter.  
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Den samledes sundhedsaftale forventes udsendt til endelig godkendelse 

blandt kommunerne i november 2014 og frem til udgangen af januar 

2015.  

 

Implementeringsaftaler 

Som noget nyt foreslås det, at der arbejdes med årlige implementerings-

planer for Sundhedsaftale 3. Det er ønsket, at de konkrete aftaler for ar-

bejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges 

i disse planer. Formålet med implementeringsplanerne er, at kommuner-

ne og regionen samtidig har fokus på bestemte elementer af sundhedsaf-

talen og gerne afsætter økonomi til indsatserne. 

 

Implementeringsplanen vil beskrive formålet med indsatsen, organisato-

risk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan 

og forventet effekt af indsatsen. Planen vil desuden beskrive, hvilke indi-

katorer indsatsen har til formål at påvirke.  

 

Formål og ønsker til implementeringsplanen drøftes indledende på poli-

tisk dialogmøde den 8. oktober med udvalgsformænd og borgmestre.  
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4. Udpegninger  

 

 

4.1. Indstilling af suppleant i det Regionale Beskæftigelsesråd 

MDR-2014-00031 afp 

 

Baggrund 

Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) skal overvåge og analysere ud-

viklingen på arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effek-

ter af beskæftigelsesindsatsen. 

 

Der er et fælles beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland, hvor 

KKR Hovedstaden indstiller fem medlemmer til rådet. Hvert medlem 

har en personlig suppleant.  

 

Der har ikke været indstillet en suppleant for borgmester Ole Bjørstorp, 

men hermed indstilles, at KKR Hovedstaden indstiller borgmester Jesper 

Würtzen som suppleant i RBR.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden indstiller borgmester Jesper Würt-

zen som suppleant i RBR for borgmester Ole Bjørstorp. 
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5. KKR 
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Punkter til næste møde 

MDR-2014-00031 hgb/afp 

 

Baggrund 

Næste møde i KKR Hovedstaden holdes på Pharmakon i Hillrød fredag 

den 14. november 2014 kl. 10.00-12.00 med politiske gruppemøder fra 

kl. 09.00-10.00.  

 

Endvidere holdes der møde i Kommune Kontaktudvalget i forlængelse 

af KKR-mødet fra kl. 12.45 - 14.45.  

 

Indstilling 

Der forventes bl.a. følgende sager på dagsorden:  

• Godkendelse af Sundhedsaftale III 

• Godkendelse af regional væksthusaftale 2015 

• Drøftelse af COPENHAGEN 

• Beredskabsområdet – status  

• Orientering om Energi på Tværs. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

MDR-2014-00031 hgb 
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