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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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1.

Godkendelse af referat

1.1.

Godkendelse af referat
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

Referat fra KKR Hovedstadens møde den 14. marts 2014 blev udsendt
til medlemmerne den 17. marts 2014.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af mødet den 14.
marts 2014 med følgende rettelse:
Side 18:
I referatet står:
Gentofte Kommune ved Hans Toft, SF og Enhedslisten tog forbehold
for indstillingen om at taksterne frem til 2015 maksimalt må stige med
pris- og lønudviklingen minus 1 procent.
Rettes til:
Gentofte Kommune ved Hans Toft, SF og Enhedslisten tog forbehold
for indstillingen om at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

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

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Praksisplanen og aftalen med PLO
MDR-2014-00030 tnn/afp
Baggrund

I forlængelse af aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og PLO fra den 1. marts 2014 skal de nye praksisplanudvalg i de
fem regioner for alvor i gang med at udarbejde praksisplanerne. KKR
udpeger fem kommunale repræsentanter til praksisplanudvalget.
Praksisplanerne bliver det centrale redskab i forhold til kommunernes
indflydelse på, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i det nære
sundhedsvæsen. Praksisplanen og aftalen med PLO er et gennembrud i
forhold til kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
Punktet vil blive indledt med oplæg fra KL.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter, hvordan der skal arbejdes
med praksisplanen, og hvilke aktører der skal involveres i arbejdet, herunder KKR.
Sagsfremstilling

Praksisplanen
Med den nye sundhedslov, som regulerer vilkårene for almen praksis, er
der etableret praksisplanudvalg i hver region. Udvalget skal udarbejde en
praksisplan hvert fjerde år.
I praksisplanen reguleres bl.a., kapaciteten (hvor skal lægernes ydernumre placeres, og hvor mange er der behov for), opgaver (som fx sygebesøg, indsatser for borgere med visse psykiske lidelse og kronikere). Som
del af praksisplanen indgås en underliggende aftale om ressourcer og
økonomi. Praksisplanen skal også sikre, at centrale elementer i de fem
sundhedsaftaler, udmøntes af almen praksis og gøres forpligtende for
den enkelte læge.
Praksisplanudvalget består af fem repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i regionen, som KKR har udpeget, tre regionsrådsmedlemmer og
tre repræsentanter udpeget blandt de praktiserende læger. Regionen har
ifølge loven formandskabet i praksisudvalget, og det er regionen som er

SIDE | 5

KKR Hovedstaden | 11-06-2014

sekretariat for praksisplanen. Ved uenighed er det i sidste ende regionsrådet, der kan tage beslutning om praksisplanen.
I KKR Hovedstaden er følgende valgt til praksisplanudvalget:
• Borgmester Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
• Borgmester Ib Terp (A), Brøndby Kommune
• Borgmester Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg Kommune
• Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (F), Københavns
Kommune
• Byrådsmedlem Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune.
Alle KKR Hovedstadens repræsentanter i Praksisplanudvalget er også
medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget.
Aftalen med PLO
RLTN, som KL er en del af, indgik den 1. marts 2014 forlig med PLO
for en treårig periode. Aftalen indeholder markante kommunale aftryk,
idet det er aftalt, at kommuner, læger og regioner kan fastlægge en række
sundhedsindsatser decentralt i praksisplanudvalgene.
Der er lagt op til lokale løsninger omkring sygebesøg og indsatser for
borgere med visse psykiske lidelser. Forventningen er også, at indsatserne for ældre medicinske patienter og borgere med lettere psykiske lidelser styrkes. Samtidig bliver det mere tydeligt i overenskomsten, at lægerne har forpligtelser omkring medicinhåndtering, og kommunernes adgang til lægen, når kommunerne henvender sig på vegne af en borger,
der ikke selv er i stand til at henvende sig til lægen.
Når der er indgået en praksisplan og i tilknytning hertil en underliggende
aftale til praksisplanen mellem PLO, regionen og kommunerne i regionen (for sygebesøg og samtaleterapi) overføres 210 millioner kroner fra
den centrale overenskomst til lokal udmøntning gennem de fem praksisplaner. Herudover tilføres der yderligere 200 millioner i overenskomstperioden – 100 millioner fra kommunerne og 100 millioner fra regionerne.
Samlet set vil der således være 410 millioner til decentral udmøntning af
praksisplanudvalgene i overenskomstperioden i de fem regioner, når alle
aftaler er underskrevet.
Resultatet understøtter samlet set, at læger, regioner og kommuner får et
tættere og mere forpligtende samarbejde. Men det er nyt på den måde, at
praksisplanudvalget har kompetence til at træffe beslutninger, der binder
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alle kommunerne i regionen, såvel opgavemæssigt som økonomisk. Derfor er det vigtigt, at der er meget tæt kontakt og koordination mellem
KKR, kommunerne og de kommunale medlemmer af praksisplanudvalget.
KL vil orientere om aftalen og de opmærksomhedspunkter der vil være i
forhold til realiseringen af praksisplanen og aftalen med PLO.
Status i KKR Hovedstaden
KKR Hovedstaden har på mødet den 14. marts 2014 godkendt fælleskommunale ønsker til praksisplanen. Ønskerne er fordelt på tre overordnede temaer:
• Mere forpligtende samarbejde
• Medicinområdet
• Ulighed i sundhed
Der har været afholdt to møder i Praksisplanudvalget, hvor der har været
indledende drøftelser af temaer til en kommende praksisplan, hvor de
fælleskommunale ønsker bl.a. er blevet præsenteret.
I henhold til sundhedsloven skulle der inden den 1. maj 2014 foreligge et
udkast til en ny praksisplan for almen praksis. Som følge af den korte
tidsfrist har Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden besluttet at gennemføre den nye praksisplanlægning i to trin:
• Første trin: en revision af den senest godkendte praksisplan. Forslaget har været sendt i høring blandt kommunerne frem til den 23. maj
2014 og er under færdiggørelse nu.
• Andet trin: udarbejdelse af en ny plan samt en underliggende udmøntningsaftale, som nærmere skal fastlægge vilkårene for praksisplanens og sundhedsaftalens gennemførelse.

3.2.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – opfølgning og revision
af fælles rammepapir for somatik
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

Kommunerne godkendte i 2013 det fælles kommunale rammepapir
”Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen”.
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Rammepapiret er bygget op om en række forpligtigende målsætninger for
2013 samt en række oplæg til pilotprojekter med længere tidshorisont og
fokus på tværkommunale samarbejder.
Som ønsket i KKR Hovedstaden fremlægges her opfølgning og status på
implementering af rammepapiret. Endvidere fremlægges til godkendelse
en revision af papiret med henblik på rammesætning af det fortsatte arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Drøfter fremdrift på implementering af rammepapir 2013
• Godkender revideret rammepapir for 2014-2015.
Sagsfremstilling

Kommunerne i hovedstadsregionen har i fællesskab udviklet og godkendt fælles målsætninger for udvikling af det nære sundhedsvæsen. Målsætningerne er beskrevet i rammepapiret: ”Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen”.
Rammepapiret fastsætter følgende strategiske målsætninger for kommunernes udvikling af det nære sundhedsvæsen:
• Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forbygger sygdom
• Det støtter borgeren i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg
• Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.
Rammepapiret er opbygget omkring fire fokusområder: 1)forebyggelse
og sundhedsfremme, 2) forebyggelse af (gen)indlæggelser, 3) kronisk
sygdom og 4) dokumentation. For hvert fokusområde er en række fælles
mål der skal gennemføres i 2013 (skal-indsatser), samt en række pilotprojekter med længere tidshorisont (kan-indsatser).
KKR Hovedstaden har ønsket en status for kommunernes arbejde med
implementering af rammepapirets målsætninger for 2013. KKR har endvidere ønsket en revision af rammepapiret med henblik på fortsat at
rammesætte den fælles indsats for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i regionen. Embedsmandsudvalget for Sundhed har i samarbejde
med Det fælleskommunale sundhedssekretariat udarbejdet status for implementering samt forslag til en revision af rammepapiret der her fremlægges.
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./.

Status på implementering af målsætninger for 2013
Generelt er der tale om en positiv udvikling på området, om end der ikke
er tale om en 100 procents målopfyldelse fra alle kommuner på alle mål
for 2013.
Opfølgningen er rettet mod ”skal”-indsatserne i rammepapiret, dvs. de
indsatser som kommunerne har forpligtiget sig til at påbegynde implementering af i 2013. Alle ”skal”-indsatserne er gennemgået, og der fremgår en beskrivelse af samlet målopfyldelse blandt kommunerne samt evt.
videreførelse i rammepapiret for 2014. Opfølgningen er vedlagt, inkl. et
bilag hvor data præsenteres kommunefordelt. Alle kommuner har fået
mulighed for at kommentere på data.

./.

Revideret rammepapir
Rammepapiret er kommunernes egne interne målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen
er dog tæt forbundet med den generelle udvikling i sundhedstrekanten,
og ikke mindst til indholdet i sundhedsaftalerne.
En ny fælles sundhedsaftale for alle kommunerne er under udarbejdelse
sammen med regionen og almen praksis gældende fra 2015. I det lys indstilles det, at der ikke indføjes nye mål før indholdet af Sundhedsaftale
III er kendt. Endvidere foreslås det, at rammepapirets tidshorisont forlænges til 2015, for derved at skabe sammenhæng til processen omkring
Sundhedsaftale III.
Rammepapiret for 2014 bliver således en videreførelse af rammepapiret
for 2013, hvor indsatser med 100 procents målopfyldelse udgår. Det drejer sig om følgende mål:
• Implementering af ”træning før hjælp” / hverdagsrehabilitering for at
understøtte borgernes selvhjulpenhed
• Kommunerne skal have ensartet samarbejde med hospitaler om udskrivninger i form af kommunikationsaftalen for indlæggelser og udskrivninger
• Alle kommuner skal have taget stilling til forløbsprogrammet for
hjerte-kar i 2013, og halvdelen af kommunerne påbegynder implementering inden udgangen af 2013.
Dog er indføjet en målsætning om kommunernes implementering af Fælles Medicinkort (FMK). Implementering af FMK er en del af økonomiaftalen for 2014 og indføjes i rammepapiret for at fastholde fokus på opgave i kommunerne.
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Da der ikke er foretaget afgørende ændringer i forhold til det allerede
godkendte papir, forventes det ikke at rammepapiret for 2014 sendes til
godkendelse i kommunerne, men alene i KKR.

3.3.

Orientering om status på Sundhedsaftale III
MDR-2014-00030 afp

Der skal inden udgangen af januar måned 2015 indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Formålet med sundhedsaftalen er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen fokuserer derfor på samarbejde og snitflader mellem det specialiserede hospitalsvæsen, almen praksis og kommunerne. Sundhedsaftale III er opdelt i hhv. en politisk og en mere administrativ del. Der gives en kort status på arbejdet med Sundhedsaftale III –
både den politiske og den administrative del. Endvidere fremlægges en
tidsplan for arbejdet hen over efteråret, herunder plan for høringer og
endelig godkendelse i kommunerne.
Indstilling

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

Status på arbejdet med den politiske aftale
Der er udarbejdet et oplæg til den politiske del af sundhedsaftalen. Oplægget er behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget den 4. april 2014
og herefter sendt i høring i kommunalbestyrelser, regionsråd, praksisplanudvalg og patientinddragelsesudvalg m.fl. den 8. april 2014 med frist
den 30. juni 2014. Den politiske aftale som er sendt i høring kan ses her:
http://www.fks-h.dk/TEMAER/Sundhedsaftale.aspx
Status på arbejdet med den administrative aftale
Arbejdet med den administrative aftale har været organiseret i syv delprojekter, der tager afsæt i de fire politiske temaer, der er beskrevet i den
politiske aftale:
• kvalitet og sammenhæng,
• aktivt samarbejde med borgerne,
• lighed i sundhed,
• nye og bedre samarbejdsformer.
Visionen om kvalitet og sammenhæng er omfangsrig og har været delt
op i fire delprojekter, som er overlappende med de fire obligatoriske ind-
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satsområder i Sundhedsstyrelsens vejledning (forebyggelse, behandling
og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-it). I arbejdet er
der en løbende opmærksomhed på tværgående temaer, målgrupper og
vejledningens samlede krav til sundhedsaftalen.
De syv delprojekter har været bemandet med bidragsydere fra region,
almen praksis og kommuner. Der arbejdes nu på et samlet administrativt
aftaleudkast, som forventes at kunne forelægges KKR Hovedstaden på
mødet den 12. september 2014.
Videre proces
Der er aftalt følgende videre proces for arbejdet med Sundhedsaftale III:
• 5. september 2014: Møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Udkast
til administrativ aftale udsendes i høring.
• 9. september – 20. oktober 2014: Høring i kommuner, regionsråd,
praksisplanudvalg, patientinddragelsesudvalg mv. af udkast til administrativ aftale.
• 12. september 2014: Møde i KKR Hovedstaden. Behandling af udkast til den politiske og administrative aftale.
• 14. november 2014: Møde i KKR Hovedstaden. Behandling af endelig sundhedsaftale.
• 25. november 2014: Møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Endelig
sundhedsaftale udsendes til godkendelse
• Uge 48 2014 – uge 4 2015: Samlet sundhedsaftale til endelig godkendelse i kommuner og regionsråd.

3.4.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden
opgave for regionerne. Hovedformålet er, at sikre en sammenhængende
indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner, og ReVUS erstatter
den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien.
Region Hovedstaden vil orientere om arbejdet med den Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategi, med fokus på kommunernes inddragelse i
udvælgelsen af strategiske temaer.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
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Drøfter hvordan ReVUS kan medvirke til at fremme den fokuserede
vækstdagsorden
• Drøfter kommunernes interesse i at medvirke til at fremme vækst og
udvikling inden for de seks temaer (jf. nedenfor).
•

Sagsfremstilling

ReVUS er en lovbunden opgave for regionerne. Hovedformålet er at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner i et langsigtet perspektiv. ReVUS erstatter den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien.
Regionsrådet skal vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og
Vækstforum skal bidrage til de vækstrettede elementer, der tages med i
ReVUS. Vækstforum skal drøfte strategiske indsatsområder på deres
kommende møde den 25. juni 2014.
KKR har ikke noget formelt ansvar i forhold til ReVUS, idet den ikke
skal vedtages i kommunalt regi. Region Hovedstaden har dog givet udtryk for, at ReVUS betragtes som et grundlag for fremtidigt samarbejde
med bl.a. kommunerne og ønsker at inddrage kommunerne i udarbejdelsen heraf.
ReVUS skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for
regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder:
• infrastruktur,
• erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme,
• uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen,
• udvikling i byerne og yderområderne,
• natur og miljø, herunder rekreative formål,
• kultur mv.
Derudover er der mulighed for at inddrage andre emner med betydning
for den regionale udvikling, fx klimatilpasning, grøn omstilling og kollektiv trafik.
Region Hovedstaden har givet udtryk for, at regionen ønsker at benytte
den regionale vækst- og udviklingsstrategi til at fremme den fokuserede
vækstdagsorden.
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Pt. er der lagt op til nedenstående seks temaer:
• Sund vækst, fx øget efterspørgsel efter velfærdsteknologiske løsninger.
• Grøn vækst, fx øget efterspørgsel efter grønne produkter og understøttelse af vækst i leverandører af grønne løsninger til fx oprensning
af jord og beskyttelse af grundvand.
• Kreativ vækst, fx turisme, oplevelser, events og udvikling af kreative
brancher.
• Smart vækst, fx udvikling af løsninger til udveksling af større, blivende datamængder og intelligent samspil mellem maskiner og genstande.
• Effektiv mobilitet, fx omstilling til grønne drivmidler, fælles kollektiv
trafikplanlægning og optimering af internationale forbindelser ind og
ud af regionen.
• Kompetent arbejdskraft, fx sikring af grundlæggende kompetencer
samt flere praktikpladser og iværksætterkompetence.
Videre proces
Frem mod sommerferien 2014 forberedes de strategiske temaer gennem
drøftelser med Vækstforum og regionale aktører. Temaerne forventes at
kunne vedtages) i september, hvorefter dialogen med aktørerne vil fortsætte med henblik på at skabe dialog omkring konkrete partnerskaber og
initiativer. Herefter følger en høringsfase, først i Danmarks Vækstråd,
der spiller en særlig rolle i forhold til ReVUS, og herefter en offentlig h øring.
ReVUS skal efter loven vedtages af regionsrådet inden udgangen af 2015,
men Region Hovedstaden forventer, at den kan vedtages politisk omkring sommeren 2015.

3.5.

Orientering om status for Fokuseret Vækstdagsorden
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde den 14. marts 2014, at
der arbejdes videre med Fokuseret Vækstdagsorden med udgangspunkt i
den fælles erklæring fra oktober 2013, som udgør det fælles ståsted og
beskriver grundlaget for det videre arbejde, herunder igangsættelse af en
række konkrete projekter.
Her gives en orientering om status på arbejdet.
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Indstilling

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

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde, at der arbejdes videre
med Fokuseret Vækstdagsorden med udgangspunkt i den fælles erklæring fra oktober 2013. Erklæringen udgør det fælles ståsted og beskriver
grundlaget for det videre arbejde, herunder igangsættelse af en række
konkrete projekter. Formålet er at skabe grundlag for fælles fokus på
vækstinitiativer og sikre, at de ressourcer der i dag samlet set anvendes
på at skabe vækst og beskæftigelse anvendes fokuseret, målrettet og med
størst mulig effekt.
Inddragelse af Region Skåne og de skånske kommuner
Arbejdet er initieret af kommunerne og regionerne på Sjælland, men ønsket er, at hele den funktionelle region skal deltage, så målet om at skabe
et internationalt knudepunkt for investeringer og viden og om at øge den
økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen kommer på niveau med
de mest succesfulde metropoler i Europa, kan opnås.
Region Skåne og kommunerne i Skåne er således inviteret med ind i
samarbejdet om den fokuserede vækstdagsorden. Bl.a. grundet det forestående valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Sverige den 14. september 2014 er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få en klar tilkendegivelse om deltagelse i vækstdagsordenen fra svensk side. Region
Skåne og de skånske kommuner deltager dog i det næste politiske møde
om Fokuseret Vækstdagsorden i slutningen af juni måned. Fra dansk side
er der fokus på, at de allerede igangsatte initiativer og projekter fortsætter uanset den uafklarede situation i forhold til svensk deltagelse.
Øget kendskab til og forankring af Fokuseret Vækstdagsorden
For også på dansk side at sikre et øget kendskab til initiativerne under
den fokuserede vækstdagsorden og skabe en større forankring heraf har
den politiske styregruppe besluttet at invitere til et borgmestermøde he rom den 14. august 2014 kl. 12.00-16.00. Den politiske styregruppe består
af formandskaberne for KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt overborgmesteren i Københavns
Kommune. Borgmestermødet følges op af yderligere initiativer rettet
mod kommunalbestyrelser og på administrativt niveau for at øge kendskabet til arbejdet og sikre en bredere forankring.
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Fokuseret vækstdagsorden og ReVUS
Endelig arbejdes på at fremme initiativerne i den fokuserede vækstdagsorden via den regionale vækst- og uddannelsesstrategi (ReVUS), der afløser den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien (jf. særskilt punkt herom på dagsordenen).

3.6.

Styringsaftale 2015
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden godkendte på
mødet den 14. marts 2014 udviklingsstrategien og skal nu drøfte styringsaftalen for 2015, inden den skal til politisk behandling i kommunerne og Region Hovedstaden.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende
styringsaftalen for 2015.
Sagsfremstilling

Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og
skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne.
Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.
Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår
af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og
udviklingstiltag. Formålet er at bidrage til at sikre et fokus på effektiv
ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det
specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var
at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det
specialiserede socialområde gældende fra 2015, for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt for KKR Hovedstaden på mødet den 14. mart 2014 og godkendt som grundlag for
det videre arbejde med styringsaftalen for 2015.
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./.

Styringsaftale 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:
• Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
• Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og
udgiftsudviklingen, herunder opfølgning på de enkelte elementer i
takstberegningerne, selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i de anvendte
belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocenter over 7 procent m.v.
• Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne
på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
• En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde
• Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering
• Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud
• Principper vedr. børnehuset og Socialtilsyn.
Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 anbefaler, at
Styringsaftale 2015 godkendes.
Til Styringsaftale 2015 hører 3 bilag. Bilag 1-2 er eksempler på modeller
til beregning af efterregulering og belægningsprocent. Der er, som i Styringsaftale 2014, tale om rent tekniske beregningsmodeller, der kan understøtte kommunerne i anvendelsen af principperne i styringsaftalen, og
er derfor ikke vedlagt dagsordenen. Modellerne er udarbejdet i samarbejde med takstarbejdsgruppen. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af den
særlige, tværkommunale samarbejdsmodel, defineret som ”nødbremsemodellen”, for de mest specialiserede tilbud. Der er ikke foretaget ændringer i modellerne ift. 2014. Bilagene kan findes her:
http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/
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3.7.

Godkendelse af kommissorium for Politisk Praktikpladsforum
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er
med virkning fra denne valgperiode etableret et politisk praktikpladsforum i regi af KKR Hovedstaden.
KKR skal godkende kommissoriet for praktikpladsforum.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender udkast til kommissorium
for politisk praktikpladsforum.
Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen for valgperioden 2014-2018 blev nedsat et politisk praktikpladsforum i regi af KKR Hovedstaden.
Baggrunden herfor var bl.a. et ønske om at styrke kommunernes fokus
på uddannelsesområdet. Kommunernes uddannelsesforpligtelse ligger i
at stille praktikpladser til rådighed i et omfang, som svarer til den fastsa tte dimensionering. Herudover har kommunerne som arbejdsgiver og aftager af en stor del af de velfærdsuddannede også en vigtig rolle i at a rbejde med at styrke kvaliteten i velfærdsuddannelserne, så uddannelsernes kompetenceprofil matcher den kommunale opgaveløsning.
./.

Der vedlægges udkast til kommissorium for politisk praktikpladsforum.
Følgende er udpeget til Praktikpladsforum af KKR Hovedstaden:
• Byrådsmedlem Jesper Kirkegaard (C), Høje-Taastrup Kommune
• Kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen (V), LyngbyTaarbæk Kommune
• Kommunalbestyrelsesmedlem Robert Sørensen (Ø), Glostrup Kommune.
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3.8.

Fordeling af sygeplejestuderende modul 11 og 12
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

I foråret 2013 besluttede KKR Hovedstaden en ny fordelingsnøgle til regulering af den kommunevise fordeling af sygeplejestuderende i sidste
praktikforløb (modul 11 og 12). Fordelingsnøglen skal opdateres én gang
årligt.
Der er endvidere aftalt en evaluering af nøglen for fordelingen af sygeplejerstuderende mellem region og kommuner i 2015, der blandt andet
skal afdække, om fordelingen af studerende mellem region og kommuner
er den rette i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Godkender den opdaterede fordeling af sygeplejestuderende i sidste
praktikforløb (modul 11 og 12).
• Tager til efterretning, at der i 2015 gennemføres en evaluering af fordelingsnøglen mellem kommuner og region.
Sagsfremstilling

I foråret 2013 besluttede KKR Hovedstaden en ny fordelingsnøgle til regulering af den kommunevise fordeling af sygeplejestuderende på sidste
praktikforløb (modul 11 og 12). Den nye fordelingsnøgle blev tiltrådt
som følge af den aftale Arbejdsgiverudvalget i hovedstadsregionen havde
indgået om fordeling af 80 pct. af de studerende til regionale kliniske undervisningssteder, og 20 pct. til kommunale kliniske undervisningssteder.
Aftalen fik virkning fra august 2013.
./.

Den kommunevise fordelingsnøgle opdateres én gang årligt, og er pt.
vægtet med en fordeling mellem borgere over 65 år og efter befolkningstal. Denne vægtning udfases gradvis, og i 2016 reguleres fordelingen af
studerende mellem kommunerne udelukkende efter befolkningstallet.
Fordelingen af studerende mellem region og kommuner blev i foråret
2013 aftalt er på 80/20. Fordelingen evalueres i 2015 for at vurdere, om
fordelingen af studerende mellem region og kommuner er den rette i
forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor efterspørgslen på
sygeplejefaglige kompetencer i kommunerne har været stigende.
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Udvikling af det nære sundhedsvæsen i kommunerne forudsætter således,
at der sker en kompetencemæssig oprustning af sygeplejefaglig ekspertise
for at kunne løse de stadig flere og komplekse plejeopgaver, som følger
af bl.a. den stigende specialisering på sygehusene og hurtigere udskrivning af patienter til kommunerne.
I forbindelse med evalueringen i 2015 vil det bl.a. blive belyst, om kommunerne har modtaget den andel studerende på modul 11 og 12, som
der er indgået aftale om. Derudover skal det belyses, hvordan tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning i højere grad kan tage tværsektorielle
hensyn. Endelig undersøges det, om der er kommuner, som har problemer med at efterleve professionshøjskolernes godkendelseskrav til oprettelse af kliniske undervisningssteder.

3.9.

Godkendelse af flygtningefordelingen 2015
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden skal senest den 10. september 2014 oplyse, om
kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af regionens andel
af flygtninge i 2015. Region Hovedstadens andel er beregnet til 582 personer.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden på vegne af kommunerne meddeler
Udlændingestyrelsen, at man tager nedenstående fordeling til efterretning.
Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af landstallet på i alt 4000
flygtninge i 2013 på de fem regioner. Kommunerne i region Hovedstaden skal sammenlagt modtage 582 flygtninge.
Hvis kommunerne i regionen ikke indgår en frivillig aftale, vil Udlændingestyrelsen fordele regionskvoten mellem kommunerne efter den matematiske fordelingsmodel. Det må forventes, at der i sådan tilfælde vil blive fastsat følgende kommunekvoter:
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Beregnede kommunefordelte kvoter 2015
Kommune
Albertslund

Antal
0

Allerød

28

Ballerup

0

Bornholm

58

Brøndby

0

Dragør

11

Egedal

51

Fredensborg

20

Frederiksberg

32

Frederikssund

46

Furesø

23

Gentofte

27

Gladsaxe

0

Glostrup

4

Gribskov

41

Halsnæs

26

Helsingør

43

Herlev

0

Hillerød

31

Hvidovre

0

Høje-Taastrup

0

Hørsholm

23

Ishøj

0

København

0

Lyngby-Taarbæk

35

Rudersdal

45

Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Hovedstadsregionen i alt

0
38
0
582

KKR skal senest den 10. september 2014 oplyse, om kommunerne ønsker at foretage en frivillig fordeling af regionens andel af flygtninge i
2015. Hvis der ikke opnås enighed om fordelingen, skal Udlændingestyrelsen fastsætte en fordeling for kommunerne inden den 30. september
2014.
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3.10.

Orientering om status på ny finansieringsmodel for den kollektive
bustrafik
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

Transportministeren har 19. februar 2014 fremlagt forslag til ændring af
lov om trafikselskaber (L136). Lovforslaget indebærer bl.a. en ændring af
den nuværende finansieringsmodel for udgifter til busruter og Movias
administrative udgifter. Tredjebehandling af lovforslaget er planlagt til
den 11. juni 2014.
Indstilling

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

Administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen deltager under
dette punkt og giver en status for arbejdet med en ny finansieringsmodel.
Transportministeren har den 19. februar 2014 fremlagt forslag til ændring af lov om trafikselskaber (L136). Tredjebehandling af lovforslaget
er planlagt til den 11. juni 2014.
Lovforslaget omfatter som et af de væsentligste elementer en ændring af
den nuværende finansieringsmodel for såvel udgifter til busruter som
Movias administrative udgifter. De foreslåede ændringer betyder bl.a., at:
• Regionerne får et større trafikkøberansvar, det vil sige skal overtage
en række nuværende kommunalt finansierede buslinjer
• Kommunerne tilsvarende skal medfinansiere Movias administrative
udgifter
• Byrdefordelingen for tilskud til flerkommunale buslinjer omlægges.
Movias formandsskab inviterede den 19. marts 2014 formandskaberne
for de to KKR’er, de to regionsrådsformænd og Københavns overborgmester til en drøftelse af processen for finansieringsomlægningen. Der
var på mødet enighed om følgende principper for arbejdet:
•
De økonomiske udsving for de enkelte kommuner skal minimeres
•
Forringelser af den kollektive trafik skal søges undgået
•
Der bør arbejdes med en overgangsordning, som gradvist indfaser
konsekvenserne for kommunerne
•
Der skal træffes beslutning om linjefordelingen så betids, at trafikbestillingsgrundlaget for 2016 kan udsendes til kommuner og regioner i december 2014.
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Movia har på den baggrund nedsat en administrativ styregruppe og en
arbejdsgruppe med inddragelse af kommunale og regionale repræsentanter, der bl.a. fik til opgave i administrativ dialog med regioner og kommuner at komme med forslag til en ny linjefordeling. Der lægges op til
følgende proces for det videre arbejde:
•
Movias bestyrelse behandler høringsmateriale den 26. juni 2014
•
Høring i kommuner og regioner fra 26. juni og til 15. september
2014.
•
Herefter behandler Movias bestyrelse høringsresultatet i oktober og
trafikbestillingsgrundlaget for 2016 i december 2014.
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4.

Udpegninger

4.1.

Orientering om udpegning af stedfortræder til KKR Hovedstaden
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

Alle medlemmer af KKR Hovedstaden har en personlig stedfortræder.
KKR Hovedstaden orienteres om, at den socialdemokratiske gruppe har
udpeget medlem af borgerrepræsentationen Lars Weiss, København som
stedfortræder for socialborgmester Jesper Christensen, København.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.

4.2.

Udpegning af erhververepræsentant til Væksthus Hovedstaden
MDR-2014-00030 hgb
Baggrund

Det fremgår af vedtægterne for Væksthus Hovedstaden, at KKR Hovedstaden udpeger fem medlemmer til væksthusets bestyrelse, heraf mindst
1 erhvervsrepræsentant, der skal være aktiv erhvervsdrivende.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger Jacob Himmelstrup, administrerende direktør i Linimatic, som erhvervsrepræsentant til Væksthus
Hovedstadens bestyrelse.
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4.3.

Indstilling af suppleant til Interreg IV A
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

Øresundsprogrammet er et delprogram under Interreg IV A, som er et
grænseoverskridende program for Øresund, Kattegat og Skagerrak. Programmet finansieres fra EU's regionalfond. Styringsudvalgets rolle er at
udvælge de programmer, som skal modtage støtte.
KKR indstiller et medlem og en suppleant til Interreg IV A.
1.viceborgmester Allan Holst (A), Dragør er indstillet som medlem af
KKR Hovedstaden. Hermed indstilles, at 1.viceborgmester Peter Sørensen (A), Glostrup indstilles som suppleant.
Indstilling

Det indstilles at KKR Hovedstaden indstiller 1.viceborgmester Peter Sørensen (A), Glostrup indstilles som suppleant.
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5.

KKR

5.1.

Mødeplan 2015
MDR-2014-00030 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden skal godkende sin egen mødeplan for 2015.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender datoer for møder i KKR
Hovedstaden i 2015.
Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden skal godkende mødeplan for 2015.
Følgende datoer foreslås:
• Mandag den 23. februar 2015
• Fredag den 24. april 2015
• Fredag den 19. juni 2015
• Torsdag den 10. september 2015
• Tirsdag den 24. november 2015.
Alle møder er kl. 10.00-12.00 med efterfølgende frokost. Der reserveres
grupperum til politiske formøder fra kl. 9.00.
Der er taget højde for sammenfald med større arrangementer i KL.
Møderne forventes afholdt på Pharmakon, Hillerød.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
MDR-2014-00030 afp/hgb
Baggrund

Næste møde i KKR Hovedstaden er den 12. september 2014, kl. 10.0012.00, med politiske gruppemøder kl. 9.00-10.00.
Blandt sagerne på dagsordenen kan forventes følgende:
• ReVUS
• Status fra Socialtilsynet og Børnehuset
• Samlet oplæg til Sundhedsaftale III.
• Orientering om arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden.
Mødet holdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00030 afp
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