
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 sti-

ge med pris- og lønudviklingen minus 1 procent.  

 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte referatet med ovennævnte rettelse.      
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2. Siden sidst  

 

2.1. Siden sidst  

MDR-2014-00030 afp 

 

Baggrund 

KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regi-

onalt 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. 

 

Beslutning 

Ninna Thomsen orienterede fra Sundhedskoordinationsudvalget 

Sundhedskoordinationsudvalget drøfter primært den kommende sund-

hedsaftale III, hvor den politiske del er i høring i kommunerne frem til 

30. juni. Endvidere har en fælles vision for sundhedshuse i regionen væ-

ret til høring. Modellen er udarbejdet af regionen, men der er nu ønske 

om, at også kommunerne aktivt inddrages i dette arbejde.  

 

Ninna Thomsen orienterede fra Praksisplanudvalget 

Arbejdet i Praksisplanudvalget er et helt ny område og giver nye rammer 

og særligt nye muligheder for at udvikle et forpligtigende samarbejde 

med almen praksis.  

 

Det er vigtigt at KL er med til at støtte op om arbejdet og kan være med 

til at sætte dagsordenen også på tværs af KKR ’erne. Fx ift. at udarbejde 

modeller for samarbejdet både om somatiken og psykiatrien, som kan 

bruges som inspiration i forhandlingerne. 

 

Der er vedtaget en første version af praksisplanen, som er en revision af 

den eksisterende plan på området. Nu arbejdes der med en kommende 
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praksisplan, som vil have fokus på de nye muligheder. Her bliver Sund-

hedsaftale III central, da det den er rammesættende for praksisplanen.  

 

Steen Hasselriis orienterede fra Vækstforum 

Der har kun været afholdt ét første møde i det det nye Vækstforum, som 

først og fremmest havde til formål at præsentere de nye medlemmer for 

Vækstforums opgaver. Næste møde er planlagt til den 25. juni. De vigtig-

ste opgaver i den kommende periode vedrører den Regionale Vækst- og 

Udviklingsstrategi (ReVUS). Her vil fokus i høj grad være sammenhæn-

gen til Fokuseret Vækstdagsorden og også regeringens hovedstadsstrate-

gi. Det planlægges, at de strategiske temaer i ReVUS fastlægges i efter-

året. 

 

Ole Bjørstorp orienterede fra Det Regionale Beskæftigelsesråd 

Der har endnu ikke været afholdt møder i det nye Regionale Beskæftigel-

sesråd. Første møde er planlagt til den 16. juni. Det forventes, at de vig-

tigste temaer vil være ungdomsarbejdsløshed og samarbejde med er-

hvervslivet. 

 

Thomas Lykke Pedersen orienterede fra Klimapolitisk Forum 

Der har været afholdt møde i Klimapolitisk Forum i maj måned. De nye 

indsatsområder vil bl.a. være energirenovering i private boliger samt kl i-

matilpasning. Herudover videreføres de to store strategiske satsninger 

vedr. Elbiler og Energi på Tværs. Der planlægges et topmøde i marts 

2015, hvor visionen skal drøftes. 

 

Thomas Gyldal Petersen orienterede fra Movia 

Movia har vedtaget en økonomisk politik, der fremadrettet bl.a. indebæ-

rer en årlig effektivisering på 2 pct. I 2015 reduceres administrationsud-

gifterne med 8. mio. kr.  

 

Der oprettes endvidere et tilgængelighedsforum med henblik på at for-

bedre forholdene for handicappede og ældre borgere. De trykte kørepla-

ner udfases og i stedet opprioriteres den digitale information.  

 

Finansieringsomlægningen behandles som et særskilt punkt. 

 

Hans Toft orienterede fra Wonderful Copenhagen 

Der er igangsat en undersøgelse af økonomien i forbindelse med afhol-

delsen af Euro Vision 2014. Resultaterne af undersøgelsen vil forelægge 

hurtigt, og der orienteres herom på næste KKR-møde i september. 
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Pia Allerslev orienterede fra Copenhagen Capacity 

De sidste medlemmer af bestyrelsen nu udpeget. Et af fokusområderne 

for CopCap er at tiltrække og fastholde talenter og afholdte i den forbin-

delse Copenhagen Talent Summit i maj måned. Ligeledes arbejdes aktu-

elt med etablering af et fælles modtageapparat, som også er et initiativ i 

regi af Fokuseret Vækstdagsorden. Forhandlingerne om en ny resultat-

kontrakt for Copenhagen Capacity for 2015 er igangsat. 

 

Formanden orienterede om, at der i forbindelse med økonomiaftalen er ind-

gået aftale om, at der skal ske en forenkling af beredskabsområdet, 

blandt andet ved at samle de kommunale enheder i større og mere bære-

dygtige enheder. Således er forventningen, at der senest den 1. januar 

2016 er etableret 20 beredskabssamarbejder frem for de nuværende 87 

samarbejder. Det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 

2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Det blev aftalt, at formandskabet i 

august måned holder møde med formændene for beredskabet for at sik-

re, at alle kommuner er inddraget. Formandskabet monitorerer området i 

hovedstadsregionen og indhenter oplysninger om, hvad der foregår i de 

øvrige regioner. Der var enighed om, at det er vigtigt at identificere sni t-

flader for at realisere de planlagte effektiviseringsgevinster. Formands-

skabet orienterer herom på KKR-mødet den 12. september. 

 

Formanden orienterede endvidere om, at bestyrelsen for EU-kontoret nu er 

konstitueret. Regionsrådsmedlem Marianne Stendell (A) blev valgt til 

formand for bestyrelsen, mens Viceborgmester i Gribskov Kommune 

Jannich Petersen (V) blev valgt som næstformand for bestyrelsen fra 

dags dato indtil 31/12 2015. Derefter overtager kommunerne formands-

posten frem til 31/12 2017. 

 

Dernæst orienterede formanden om, at kommunerne som følge af forpligtel-

sen til at stille egnede praktikpladser til rådighed for uddannelsen til lærer 

i folkeskolen skal indgå et samarbejde med professionshøjskolerne, der 

udmøntes i en partnerskabsaftale om praktik. Opmærksomheden henle-

des på, at 2. generation partnerskabsaftaler skal indgås senest 20. juni. 

 

Formanden orienterede endvidere om, at der den 2. juni var møde i den politi-

ske kontaktgruppe vedr. Kattegatforbindelsen. Det forventes, at analyse-

arbejdet afsluttes i efteråret, og den politiske kontaktgruppe vil blive ind-

kaldt til endnu et møde herom i efteråret. Transportministeren udtrykte 

på mødet den 2. juni opbakning til etablering af Kattegatforbindelsen. 

Der arbejdes på en model, hvor forbindelsen fuldt ud brugerfinansieres. 
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Endelig orienterede formanden om, at sygedagpengesager pr. 1. juli 2014 og-

så skal forelægges rehabiliteringsteams, og der dermed skal indgås en 

samarbejdsaftale med regionen om behandling af disse sager. Det for-

ventes, at der snarest muligt udarbejdes en fælles grundaftale, som det vil 

være muligt for kommunerne at benytte til indgåelse af aftale med regio-

nen. 
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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, her-

under KKR. 

 

Beslutning 

Mik Dalsgaard Andreassen fra KL indledte med et oplæg om praksispla-

nerne.  

 

Det er meget positivt, at der er kommet nye muligheder for at forpligte 

almen praksis til et nærmere samarbejde med kommunerne om udviklin-

gen af det næres sundhedsvæsen.  

 

KKR drøftede, hvordan der sikres en stærk inddragelse af KKR i Prak-

sisplanudvalgets arbejde, og hvordan der sikres et godt grundlag for de 

fem repræsentanter ift. at indgå økonomisk bindende aftaler for alle 29 

kommuner. Der udarbejdes en procesplan for arbejdet i Praksisplanud-

valget og den bagvedliggende kommunale proces. Planen forlægges KKR 

til efteråret 2015 med oplæg til et mandat for de fem repræsentanter.  

 

Det blev fremhævet, at akutområdet samt fysisk tilgængelighed er vigtige 

emner at inddrage i arbejdet. 
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Der arbejdes i fra praksisplansudvalgets kommunale repræsentanter på at 

holde fast i et konstruktivt forhandlingsrum. Fokus er på at sikre en ga-

ranteret service på tværs af kommunerne, som samtidig indeholder den 

fleksibilitet som også efterspørges i kommunerne, der oplever meget for-

skellige udfordringer. Der arbejdes for at understøtte en udløsning af 

overenskomstmidlerne – dvs. fokus på at få aftaler på plads omkring sy-

gebesøg og samtaleterapi.  

 

For de enkelte kommuner kan der opfordres til at have fokus på anven-

delsen af de midler, som er prioriteret til sundhedsområdet i økonomiaf-

talen for 2015 – så det understøtter både implementering af en kom-

mende sundhedsaftale og udmøntningen i en kommende praksisplan.   

 

3.2. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – opfølgning og revision 
af fælles rammepapir for sormatik 

MDR-2014-00030 afp 

 

Baggrund 

Kommunerne godkendte i 2013 det fælles kommunale rammepapir 

”Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen”.  

 

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 ar-

bejde 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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

  

3.3. Orientering om status på Sundhedsaftale III 

MDR-2014-00030 afp 
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Der skal inden udgangen af januar måned 2015 indgås en ny sundhedsaf-

tale for perioden 2015-2018. Formålet med sundhedsaftalen er at under-

støtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sund-

hedsvæsen. Sundhedsaftalen fokuserer derfor på samarbejde og snitfla-

der mellem det specialiserede hospitalsvæsen, almen praksis og kommu-

nerne. Sundhedsaftale III er opdelt i hhv. en politisk og en mere admini-

strativ 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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning. 

 

  

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:  

• 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). 

 

Beslutning 

Regionsdirektør Hjalte Aaberg præsenterede regionens planer for udar-

bejdelse af ReVUS. ReVUS tænkes som et instrument til at fremme den 

fokuserede vækstdagsorden.  
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KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

Der var enighed om, at det er det er afgørende, at Fokuseret Vækstdags-

orden bliver styrende for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 

Endvidere er det vigtigt, at hovedstadsregionens strategi koordineres tæt 

med Region Sjælland og Skåne. Endelig var der enighed om, at det er 

vigtigt, at kommunerne står sammen og bakker op om de prioriterede 

initiativer i den fokuserede vækstdagsorden. 

 

  

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.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.  

 

Der var enighed om, at det er vigtigt med fælles fodslag på en række om-

råder. Det gælder bl.a. i forhold til prioritering af infrastrukturinvesterin-

ger, der vil blive taget op på et kommende møde.  

  

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 sty-

ringsaftalen for 2015, inden den skal til politisk behandling i kommuner-

ne og Region Hovedstaden. 
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Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende 

styringsaftalen for 2015.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

SF tog forbehold for besparelsen på taksten. 

  

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 praktikpladsfo-

rum i regi af KKR Hovedstaden.  

 

KKR skal godkende kommissoriet for praktikpladsforum. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender udkast til kommissorium 

for politisk praktikpladsforum. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

  

3.8. Fordeling af sygeplejestuderende modul 11 og 12 

MDR-2014-00030 hgb 

 

Baggrund 

I foråret 2013 besluttede KKR Hovedstaden en ny fordelingsnøgle til re-

gulering 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 syge-

plejerstuderende 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 
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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 for-

delingsnøglen mellem kommuner og region. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

  

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 per-

soner. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden på vegne af kommunerne meddeler 

Udlændingestyrelsen, at man tager nedenstående fordeling til efterret-

ning. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

  

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. 
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Beslutning 

Bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen og administrerende direk-

tør Dorthe Nøhr Pedersen orienterede om arbejdet med en ny finansie-

ringsmodel for den kollektive bustrafik. Movia har haft nedsat en ar-

bejdsgruppe og en styregruppe med deltagelse af KKR Sjælland, KKR 

Hovedstaden, Københavns Kommune og de to regioner. Der lægges op 

til en smal model, hvor kun få linjer – ud over S, R og N-linjerne - over-

går til regional finansiering. 

 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. Der var endvidere enighed om 

at godkende, at det fremlagte forslag vil udgøre grundlaget for den hø-

ring, som Movias bestyrelse udsender til kommunerne umiddelbart inden 

sommerferien.  
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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.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen. 

 

  

4.2. Udpegning af erhververepræsentant til Væksthus Hovedstaden 

MDR-2014-00030 hgb 

 

Baggrund 

Det fremgår af vedtægterne for Væksthus Hovedstaden, at KKR Hoved-

staden udpeger fem medlemmer til væksthusets bestyrelse, heraf mindst 

1 erhvervsrepræsentant, der skal være aktiv erhvervsdrivende.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Hovedstaden udpeger Jacob Himmelstrup, admi-

nistrerende direktør i Linimatic, som erhvervsrepræsentant til Væksthus 

Hovedstadens bestyrelse.  

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.      

  

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. Pro-
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grammet 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 Søren-

sen (A), Glostrup indstilles som suppleant. 

 

Indstilling 

Det indstilles at KKR Hovedstaden indstiller 1.viceborgmester Peter Sø-

rensen (A), Glostrup indstilles som suppleant. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  
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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. 

 

Beslutning 

KKR Hovedstaden godkendte mødeplanen for 2015. Møderne i 2015 

holdes på Pharmakon i 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. 10.00-

12.00, 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.  

 

Beslutning 

      

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.  

 

Ud over ovennævnte punkter gives bl.a. en status for arbejdet med sam-

ling af enheder på beredskabsområdet.  
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7. Eventuelt 

 

7.1. Eventuelt 

MDR-2014-00030 afp 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

      

Willy Eliasen orienterede om, at Omegnskommunernes Samarbejde den 

26. august holder en temaaften fra kl. 16.30-19.00 om fremtidens psyki-

atri. Der kommer en skriftlig invitation herom.  

  

 

 


