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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 referat fra møde den 11.  

juni 2014. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte referatet. 
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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 orientering til efterretning. 

 

Beslutning 

Ib Terp orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget:  

Den politiske aftale er finpudset, og den administrative aftale er sendt i 

høring (jf. pkt. 3.9 på dagsorden).  

 

Ib Terp orienterede fra Praksisplanudvalget: 

Praksisplanudvalget har bl.a. drøftet lægedækning og tilgængelighed (her-

under telefonisk). PLO er enige i, at der er en udfordring i forhold til 

den telefoniske tilgængelighed.  

 

Steen Hasselriis orienterede fra Vækstforum: 

Der er nye resultatkontrakter for Wonderful Copenhagen og Copenha-

gen Capacity på vej. Endvidere er der to projekter på vej. Dels en temati-

seret pulje vedr. grøn omstilling, dels et projekt i forhold til vækstpoten-

tialer i forhold til små- og mellemstore virksomheder. I forhold til sidst-
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nævnte er der et opmærksomhedspunkt i forhold til snitflader med 

Væksthuset.  

 

Henrik Rasmussen orienterede fra Væksthuset: 

Den nye bestyrelse er kommet i gang. Der afholdes strategiseminar sene-

re i september måned.  

 

Thomas Lykke Pedersen orienterede fra Klimapolitisk Forum: 

Der har været møde i forummet den 10. september bl.a. vedrørende in-

put til ReVUS. Klimapolitisk Forum indstiller, at Energi på Tværs og 

Energirenovering af private boliger indgår. Energi på Tværs er et meget 

ambitiøst initiativ, og det er vigtigt med bred opbakning. I forhold til 

energirenoveringen af private boliger bygger dette bl.a. på Energistyrel-

sens ordning.  

 

Ole Bjørstorp orienterede fra Det Regionale Beskæftigelsesråd 

Som det ser ud nu bliver Det Regionale Beskæftigelsesråd nedlagt allere-

de pr. 1. januar 2015. Vigtige fokusområder pt. er de unge, langtidsledige 

og virksomhedskontakten. De nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) 

bliver mindre og der forventes tre på Sjælland. Regeringen opfordrer til 

at kommunerne opretter beskæftigelsesudvalg med inddragelse af de lo-

kale parter. 

 

Thomas Gyldal Petersen orienterede fra Movia: 

Den nye linjefordeling og finansieringsmodel er nu i høring med frist til 

den 15. september. Det forventes, at Movias bestyrelse træffer endelig 

beslutning i oktober, så grundlaget er klar til trafikbestillingen. 

 

Der har været mediedækning af en sag vedr. handicapkørsel ved Handi-

capbefordring A/S, som har været ramt af store udfordringer bl.a. grun-

det nyt it-system.  

 

På FLEX trafikområdet forventes der indgået en ny aftale vedr. visiteret 

kørsel i efteråret 2014. 

 

Der udarbejdes nye fælles rejseregler DSB, Movia og Metro med henblik 

på større harmonisering. Disse træder i kraft 15. december 2014. 

 

Der igangsættes i Movia et forsøg, hvor billetkontrollører har kamera på 

jakken, der kan aktiveres i forbindelse med konflikter. Datatilsynet har 

givet tilladelse hertil. Det er nyt i Danmark, men kendes fra udlandet.  

 

De trykte køreplaner udfases med september 2014.  
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Hans Toft orienterede fra Wonderful Copenhagen: 

Eurovision Song Contest har som bekendt givet et stort underskud. Dele 

heraf er finansieret af regionen, og gælden skal afvikles over de kom-

mende år. Det indgår i Københavns Kommunes budgetforlig, at de dri-

ver turistinformationen i en periode, dette med henblik på, at WoCo kan 

afvikle gælden. 

 

Der er netop valgt ny bestyrelsesformand Peter Højland.  

WoCo arbejder i øjeblikket særligt med fokus på forskellige muligheder 

for samarbejde med andre turistorganisationer.  

 

Formanden orienterede om,  

• at KKR Hovedstaden traditionelt har afholdt et møde i hver valgpe-

riode på Bornholm. Han foreslog, at denne tradition fastholdes og at 

fx mødet den 24. april 2015 holdes på Bornholm. Mødet planlægges 

som et heldagsmøde. KL afholder udgifter til transport og mødediæ-

ter som vanligt. Der er i øjeblikket dialog med Bornholm herom. Det 

vurderes af logistiske årsager vanskeligt at placere mødet sammen 

med folkemødet i juni.  

 

• status for Energi på Tværs. Siden projektets opstart er der sket en lø-

bende involvering af projektets aktører både på administrativt og po-

litisk niveau. Analysearbejdet omkring de fælles energiscenarier 

igangsat og udarbejdes af rådgiverteamet Ea Energianalyse og COWI. 

Første udkast vil være klar i slutningen af 2014. Der er igangsat ud-

dannelsesforløb og etableret netværksgrupper med henblik på at ska-

be en samarbejdsplatform for kommuner og forsyningsselskaber og 

sikre forankring og involvering af kommuner og energiforsyningssel-

skaber i den strategiske energiplanlægning. Der planlægges temadi-

skussioner lokalt i udvalg/byråd fra oktober 2014 til februar 2015 og 

en fælles temaaften den 24. november 2014 (for relevante udvalg). 

Endelig afholdes der politisk topmøde workshop den 26. marts 2015 

(bl.a. for borgmestre).  

 

• Gate21 og DOLL har organiseret en studietur til Barcelona i forbin-

delse med Smart City Expo i byen den 18.-20. november 2014. For-

målet er at give regioner, kommuner og virksomheder lejlighed til at 

blive inspireret af de nyeste Smart City teknologier, løsninger og pro-

jekter. Invitationen udsendes med referatet.  
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• der planlægges en fælles ungekonference. Region Hovedstaden, Regi-

on Sjælland og Beskæftigelsesregionen har inviteret KKR Sjælland og 

KKR Hovedstaden til et fælles arbejde om udfordringerne på unge-

uddannelses-området. Det er hovedtanken, at parterne i fællesskab 

sætter den politiske dagsorden, og på grundlag af denne iværksætter 

forskellige initiativer målrettet konkrete udfordringer. Det overord-

nede formål er, at alle unge mellem 15-30 år får en erhvervskompe-

tencegivende uddannelse, der kan bringe dem i arbejde, så de bidra-

ger til vækst. 

  

De overordnede udfordringer er:  

o For mange unge er på offentlig forsørgelse og bidrager ikke til 

væksten 

o For mange unge får ikke en erhvervskompetencegivende uddan-

nelse 

o For mange unge har vanskeligt ved at klare overgangene i uddan-

nelses- og beskæftigelsessystemerne  

o For få unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse direkte 

efter folkeskolen 

o Der er for lidt samspil mellem systemerne omkring de unge og 

initiativer er ikke altid tilstrækkeligt koordineret i systemerne.  

 

Der planlægges en fælles opstartskonference om arbejdet med unge-

udfordringen den 5. november 2014 fra 9.30-12.30 

 

• Øresundskomiteen holder Øresundsting den 6. november kl. 10.30 til 

15.30 

 

• Status for det fælles EU-kontor. Bestyrelsen har holdt første møde, 

og er i gang med ansættelsen af en leder for kontoret. Der er pt. ud-

fordringer i forhold til overenskomstmæssige forhold, da lederen for-

ventes at tage bopæl i Bruxelles, og det tager tid at få det på plads.  

 

• Status for forhandlingerne vedr. FØP FLEX. Regeringens lovforslag 

om ny sygedagpengemodel med tidlig og tværfaglig indsats betyder, 

at flere borgere skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteam i 

kommunerne, i lighed med sager om førtidspension og flexjob.  

 

I juni 2014 blev kommunerne orienteret om at der indgået en midler-

tidig samarbejdsaftale med Region Hovedstaden gældende frem til og 

med december 2014. Samtidig blev der orienteret om, at når der fore-

ligger en endelig samarbejdsaftale, vil der ske en efterregulering i for-
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hold til betalingen af sygedagpengesager og FØP FLEX sager fra 1. 

juli 2014, på baggrund af den nye aftales enhedspris.  

 

Der foregår fortsat forhandlinger om en samarbejdsaftale. Aftalen sendes 

til kommunal godkendelse, når den foreligger. Der eksisterer en tilbage-

faldsmodel, og det er muligt, at denne må tages i brug.  

 

KKR Hovedstaden tog 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 Socialtil-

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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

 

Der var en drøftelse af kvalitetskonceptet, der indeholder mange para-

metre og bliver betragtet som bureaukratisk. Der er fortsat dialog med 

Socialstyrelsen om at få dette simplificeret. Der forventes takstnedsættel-

ser i 2015, og kommunerne er orienteret herom. Der kan opkræves en 

tillægstakst for institutioner, der er placeret på to matrikler.  

  

 

  

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.  
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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.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 

 

  

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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte, at der arbejdes videre med den foreslåede 

organisering og sekretariatsmodel. Det betyder bl.a. at der pr. 1. januar 

2015 etableres en bestyrelse for COPENHAGEN bestående af de to 

KKR formandsskaber, de to regionsrådsformænd og overborgmesteren 

for København. Det betyder endvidere, at KKR Hovedstadens bidrag til 

det fælles sekretariat i 2015 finansieres vha. opsparede midler fra andre 

sekretariater (Koordinerende Funktion for Specialundervisning, KFS) 

  

KKR Hovedstaden drøftede dernæst trafikcharteret. Det blev indled-

ningsvist understreget, at det udsendte udkast er tænkt som et fælles 

grundlag for hele Sjælland, hvorfor der er behov for at holde det på et 

forholdsvist overordnet niveau. Det er tanken, at der skal arbejdes videre 

infrastrukturtemaet inden for KKR Hovedstaden i foråret 2015.  
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I den nuværende udgave fremgår nedenstående vedr. nye forbindelser 

over Øresund: 

”Nye forbindelser over Øresund vil skabe nødvendig kapacitet for hurtigtog fra No r-

den og Hamborg til Copenhagen. Samtidigt vil nye forbindelser kunne udbygge og 

styrke et mere integreret arbejdsmarked. En ny forbindelse over Øresund skal under-

søges og placeres, hvor den giver størst mulig effekt.  

 

Men først og fremmest skal den eksisterende Øresundsforbindelse udnyttes bedre. Det 

betyder, at flaskehalsproblemer skal afhjælpes ved fx stationerne ved lufthavnen og 

Ørestad samt kapaciteten på Øresundsbanen” . 

 

Borgmester Benedikte Kiær, Helsingør, har ved brev rejst ønske om, at 

HH-forbindelsen nævnes eksplicit.  

 

Der var endvidere en drøftelse i forhold til balancen ml. kollektiv trafik 

og øvrig infrastruktur, en yderligere adressering af bl.a. trængselsproble-

merne, støjgener samt forbindelser til Bornholm.  

 

Det blev besluttet, at formandskabet drøfter muligheden for at nævne 

både HH-forbindelsen og København-Malmø eksplicit i stedet for som 

nu ”nye forbindelser over Øresund” med de øvrige parter i COPEN-

HAGEN. Det besluttes i forlængelse heraf, om charteret kommer på 

som orienterings- eller beslutningssag på næste møde den 14. november. 

 

De øvrige opmærksomhedspunkter vil indgå i de videre drøftelser i for-

året 2015. 

 

  

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.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 
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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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

 

  

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. 

 

Beslutning 
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KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen uden specifikation af yderligere 

krav.  

 

  

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 etab-

leres 20 beredskaber i Danmark.  

 

Beslutning 

Det er KKR-formandskabets rolle at sikre, at alle er med i en løsning og 

ingen efterlades alene.  

 

Kommunerne i det gamle Københavns Amt undersøger at gå sammen, 

og der sættes en fælles forundersøgelse i gang. Endvidere arbejdes der 

aktuelt på at undersøge om den nordlige del af regionen kan gå sammen 

til én fælles enhed, der dækker hele Nordsjællands Politikreds.  

 

Bornholm har naturligvis særlige forhold, men vil gerne drøfte samarbej-

de med andre kommuner og opfordredes til at tage kontakt til KKR-

formandskabet herom.   
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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.  
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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 . 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Der var enighed om, at det er 

en generel problemstilling i kommunerne. 

 

  

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.  

 

Beslutning 
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KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  
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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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.   

 

Endvidere bliver Yildiz Akdogan i KKR Hovedstaden suppleant for Je-

sper Christensen.  

 

Endelig er KKR Hovedstaden efter udsendelse af dagsordenen blevet 

bedt om at indstille et medlem og en suppleant til Delprogram Øresund 

(Styringsudvalget). Det blev besluttet at bede Dansk Folkeparti om at 

udpege et medlem og en suppleant grundes nedlæggelsen af posten i Er-

hvervsakademiet. 
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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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Dagsordenen til det næste KKR-møde i november vil blive udsendt i det 

elektroniske dagsordensystem: Ditmer eDagsorden. 
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7. Eventuelt  

 

 

7.1. Eventuelt  

MDR-2014-00031 hgb 

 

 

Beslutning 

Der var ingen punkter under eventuelt.  

 

  

 

 


