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KKR HOVEDSTADEN
Dato:
Sted:

14-03-2014 10:00-12.00
Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød

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-2014-00029 hgb
Baggrund

Referat fra KKR Hovedstadens konstituerende møde den 29. januar
2014 blev udsendt til medlemmerne den 31. januar 2014.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referatet af mødet den
29. januar 2014.
Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte referatet.
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2.

Siden sidst

2.1.

Siden sidst
MDR-2014-00029 hgb
Baggrund

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

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen fra formandskabet og de regionalt udpegede fora til efterretning.
Beslutning

Sundhedskoordinationsudvalget
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
Frank Jensen (A) orienterede fra Vækstforum
Der har været holdt møde den 16. december 2013, hvor evaluering af
Vækstforums arbejde blev drøftet med henblik på en overlevering til det
ny Vækstforum. Evalueringen viste, at det ikke er lykkedes at indfri målet
om en vækst på 2,5 procent af bruttonationalproduktet. Dette understreger yderligere behovet for at støtte op om arbejdet med ”Fokuseret
Vækstdagsorden”.
Evalueringen viste også en manglende sammenhæng mellem VF’s strategi og bevillingspraksis samt behovet for bedre monitorering.
Fremadrettet skal der ske en sammenlægning af Den Regionale Udviklingsplan (RUP) og VF’s erhvervsstrategi i en Regional Vækst og Erhvervsstrategi (REVUS). Regionsrådets rolle er styrket i denne konstruktion, da det er her den endelige vedtagelse af strategien skal ske. Der blev
opfordret til at KKR’s formandskab retter henvendelse til regionsråds-
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formanden for at sikre en kommunal inddragelse i arbejdet. Arbejdet
forventes igangsat i foråret 2014.
Der forventes færre midler i EU’s regionalfonde i periode 2014-2020,
hvor meget er endnu uvist.
Formanden konkluderede, at formandskabet retter henvendelse til Region Hovedstaden vedr. kommunernes indflydelse på REVUS.
Henrik Rasmussen orienterede Væksthuset
Der har ikke været afholdt møde i den nye bestyrelse. Formanden og direktøren for VH er på vej rund til alle kommuner for at drøfte og understøtte kommunernes ejerskab til VH. Formålet er blandt andet at drøfte
samarbejdet med den lokale erhvervsservice og inddragelse af arbejdet
med Fokuseret Vækstdagsorden.
På første møde i bestyrelsen fremlægges et strategioplæg til drøftelse.
Heri inddrages også erfaringer fra de andre væksthuse i landet fx erfaringer med større puljeordninger.
Ole Bjørstorp orienterede fra Det Regionale Beskæftigelsesråd
Der har været afholdt en temakonference med fokus på virksomhedskontakt.
Grundlæggende er der stigende beskæftigelse, men denne tendens er ikke
slået igennem blandt de unge 25-29-årige.
Ressourceforløbene bliver brugt, og dette betyder at færre bliver tilkendt
førtids- eller invalidepension, men det løser ikke beskæftigelsesudfordringen.
Klima Politisk Forum
Der har ikke været afholdt møde.
Thomas Gyldal Petersen orienterede fra Movia
Der har været afholdt to møder i hhv. bestyrelsen og repræsentantskabet.
Movias bestyrelse består af:
Thomas Gyldal Petersen (A) (formand)
John S. Andersen (V)
Hans Toft (C)
Per Hovman (C) (næstformand)
Poul Erik Ibsen (A)
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Knud Larsen (V)
Allan Ahmad (Ø)
Jens Mandrup (F)
Peter Jacobsen (O).
På mødet den 27. februar blev årsregnskabet for 2013 godkendt. Der tilbagebetales 136 mio. kr. til kommuner og regioner primo 2015. De lavere udgifter skyldes lav rente og lav pris på diesel.
Der er kommet forslag om ny Lov om Trafikselskaber i høring. Denne
lov medfører, at der skal indføres en ny finansieringsmodel for Movia.
Kommunerne overtager en del af administrationsudgifterne fra regionerne, som omvendt overtager en del af busruterne med regional karakter.
Det bliver Movias bestyrelse, som skal tage den endelige beslutning om
omlægningen som skal være DUT-neutral. Omlægningen vil betyde ændringer ide enkelte kommuner, og der lægges op til en grundig dialog
med kommunerne om omlægningen. Indledningsvist er der inviteret til
møde med formandskaberne fra KKR Hovedstaden, KKR Sjælland samt
de to regioner. Beslutningen skal være taget senest til september for at
være klar til at indgå i budgetprocessen for 2016.
En anden stor opgave er den igangværende takstharmonisering for hele
Sjælland. Det handler dels om en takstomlægning i syd, hvor billetpriserne er høje, dels om at imødegå meget store prisstigninger for de ca. 4
procent af de rejsende, som umiddelbart ser ud til at blive ramt meget
hårdt af en omlægning.
Flextrafik vil blive et større og større område for Movia, og der er derfor
behov for at geare den administrative organisation i Movia til at løfte
opgaven.
Rejsekortet forventes fuldt indført til 1.juni 2014, hermed stopper salg af
klippekort 1. juni 2014 og de kan ikke bruges efter 1. januar 2015. Rejsekortet version 5 tages dog i brug 1. januar 2015, hvorfor en forlængelse
af brugen af klippekort overvejes for at imødegå evt. driftsproblemer ved
opstart.
Wonderful Copenhagen
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
Pia Allerslev orienterede fra Copenhagen Capacity
Der har været afholdt et møde i det nye år, men på daværende tidspunkt
var alle medlemmer endnu ikke udpeget fra Region Hovedstaden.
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Copenhagen Capacity blev i 2013 kåret som den mest innovative investeringsfremmeorganisation af Financial Times. Et tilbageblik på 2013 viser,
at ikke alle mål blev nået, men at der samlet blev sikret en god indsats og
skabt eller fastholdt 2400 arbejdspladser.
En fremtidig drøftelse vil blive fordeling og gearing mellem offentlige og
private midler.
Der arbejdes videre med Sourcing China, blandt andet med inddragelse
og brug af good will ambassadører. Der fokuseres desuden på health
tech industri, ejendomsudvikling, infrastruktur og fælles modtageapparat.
Formanden orienterede om, at regeringen har ultimo januar lanceret en ny
”Vækstplan for dansk turisme”. I forlængelse heraf foreslås en ny organisering på turismeområdet, der ligger i planen.
KL er på afgørende punkter kritisk over for forslaget til organisering på
turismeområdet og forsøger i øjeblikket gennem politiske og embedsmandskontakter på forskellige niveauer at få det ændret, inden det bliver
fremsat som lovforslag til ny lov om turisme.
Udfaldet af forhandlingerne på centralt niveau har afgørende betydning
for de rammer, som kommunerne vil få til at gå ind i turismefremmeindsatsen fremover. Derfor anbefaler KL, at kommunerne afventer, at der
sker afklaring på centralt niveau, inden man går ind i nærmere drøftelser
om lokal/regional udmøntning af det, der på nuværende tidspunkt kun
er et udspil fra regeringen. Hvis det gennem en samlet fælleskommunal
indsats lykkes at vinde gehør for de kommunale synspunkter, vil der så
på det tidspunkt være en bedre platform for kommunerne til at gå ind i
regionale drøftelser og samarbejder på turismeområdet.
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3.

Regionalpolitiske sager

3.1.

Fælleskommunale ønsker til praksisplan
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Praksisplanen er det centrale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem
kommunerne, regionen og almen praksis og ses som det væsentligste instrument for kommunerne i forhold til at sikre indflydelse på almen
praksis. KKR Hovedstaden besluttede den 9. oktober 2013, at Embedsmandsudvalget for Sundhed skulle udarbejde forslag til fælleskommunale
ønsker til praksisplanen. Forslagene fremlægges her til godkendelse.
Første praksisplan skal være udarbejdet senest 1. maj 2014. Det betyder,
at praksisplanen udarbejdes med et relativt kort aftræk i månederne februar, marts og april 2014. Der fremlægges forslag til procesplan, der
dels kan håndtere det meget korte tidsperspektiv for udarbejdelse af en
første praksisplan, dels giver rum for udarbejdelsen af en næste praksisplan.
Punktet blev indledt med et oplæg af sundhedschef Torben Lauren formand for embedsmandsudvalget for Sundhed
.
Indstilling

Det indstilles at KKR Hovedstaden:
• drøfter og godkender oplæg om fælleskommunale ønsker til praksisplan til brug for medlemmerne af Praksisplanudvalget
• godkender forlag til proces.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Der arbejdes videre med en yderligere konkretisering af indsatsområderne.
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3.2.

Forslag til politiske målsætninger for Sundhedsaftale III
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Der skal inden udgangen af 2014 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.
Som noget nyt skal der indgås én fælles aftale for alle kommuner i regionen – og ikke som tidligere 29 aftaler.
Punktet blev indledt med et oplæg af sundhedschef Torben Lauren formand for embedsmandsudvalget for Sundhed.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning
herunder, at oplæg til den politiske del af sundhedsaftalen forventes
sendt i høring i kommunerne i forsommeren 2014.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.3.

Forslag til fælleskommunale målsætninger for udviklingen på psykiatriområdet
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden har i foråret 2013 godkendt oplæg til fælles kommunale målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Oplægget
omhandlede alene somatik, og KKR har udbedt sig, at der udarbejdes et
tilsvarende oplæg om udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet.
Der fremlægges her et oplæg til fælles rammepapir for udviklingen af
psykiatriområdet til drøftelse og anbefaling af godkendelse i kommunerne. Papiret har til formål at give fælles rammer for, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller
lidelser.
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Punktet blev indledt med et oplæg af sundhedschef Torben Lauren formand for embedsmandsudvalget for Sundhed.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• drøfter oplæg til fælleskommunale målsætninger for udviklingen af
psykiatrien
• anbefaler kommunerne at godkende målsætningerne.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Der var enighed om, at der er behov for at følge op på effekten af indsatsen på området. Ligeledes er det vigtigt med ledelsesmæssigt opbakning på området.

3.4.

Dimensionering af pædagoguddannelsen
MDR-2014-00029 tnn/afp
Baggrund

KKR Hovedstaden skal afgive indstilling til ministeriet om antallet af
studiepladser på uddannelsen til pædagog for studieåret 2014/15. Det
anbefales, at dimensioneringen fastholdes på samme niveau som sidste
år.
Som noget nyt skal der afgives indstilling om fordelingen på de tre specialiseringer af pædagoguddannelsen på hhv. dagtilbudspædagogik, skoleog fritidspædagogik og social- og specialpædagogik. Det anbefales, at de
fordeles med udgangspunkt i den nuværende praktikpladsfordeling.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• godkender dimensionering på samlet 1.881 studerende og fordeling
af praktikpladser for pædagogstuderende
• godkender at de tre specialiseringer af pædagoguddannelsen på hhv.
dagtilbudspædagogik (52 pct.), skole- og fritidspædagogik (29 pct.) og
social- og specialpædagogik (19 pct.) fordeles med udgangspunkt i
den nuværende praktikpladsfordeling
• anmoder det nye politiske Praktikpladsudvalg om at drøfte fordelingen på de tre specialer fremadrettet.
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Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.

3.5.

Dimensionering af SOSU og PAU 2015
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) samt
den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) fastlægger antallet af praktikpladser, som kommunerne er forpligtet til at stille til rådighed. Frem
til 2015 er antallet af pladser og fordelingen af disse reguleret af trepartsaftalen mellem KL/Danske Regioner, LO og staten fra 2007.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tiltræder dimensioneringen af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent for 2015.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
KKR Hovedstaden vil bede det politiske praktikpladsforum om at se på
den fremtidige dimensionering af SOSU og PAU, herunder balancen
mellem antallet af SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

3.6.

Etablering af EU-kontor
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

På møde i KKR Hovedstaden den 30. august 2013 blev det besluttet, at
anbefale kommunerne at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i
Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Alle kommuner har siden besluttet at støtte op om kontoret.
Den stiftende generalforsamling afholdes skiftligt primo maj. Forinden
skal KKR Hovedstaden og Regionsrådet godkende generalforsamlingens
dokumenter. Dagsorden og dokumenter til den stiftende generalforsamling fremlægges her for KKR Hovedstaden til godkendelse.
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Endvidere fremlægges resultatkontrakt for EU-kontoret til godkendelse i
KKR Hovedstaden.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• godkender generalforsamlingens dokumenter for EU-kontoret
• giver formandskabet mandat til at godkende mindre ændringer i vedtægterne – som følge af behandling i regionen – på den stiftende generalforsamling
• godkender resultatkontrakten for EU-kontoret.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at KKR
Hovedstadens repræsentanter i bestyrelsen vil arbejde for en evaluering
af effekten af EU-kontoret.

3.7.

Fokuseret Vækstdagsorden
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

KKR Hovedstaden har i samarbejde med KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland igangsat et arbejde under overskriften ”Fokuseret Vækstdagsorden”. 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.
Den politiske styregruppe bag ”Fokuseret Vækstdagsorden” blev i oktober 2013 enige om en fælles erklæring, som udgør det fælles ståsted for
arbejdet. KKR Hovedstaden skal tage stilling til grundlaget for det videre
arbejde med ”Fokuseret Vækstdagsorden” i 2014.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender, at der arbejdes videre
med ”Fokuseret Vækstdagsorden” inden for de præsenterede rammer.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Parterne bag ”Fokuseret Vækstedagsorden” har ligeledes sendt et fælles
brev til minsterne bag Hovedstadsstrategien vedrørende arbejdet med
den fokuserede væsktdagsorden. Heri understreges bl.a., at det er
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afgørende at Hovedstadsstrategien tager udgangspunkt i hele den
funktionelle region.
Der arbejdes fortsat for Copenhagen som det fælles brand, og det
forventes, at organisationen kan være på plads primo 2015.
3.8.

Forhandling af Væksthusaftalen 2015
MDR-2014-00029 ssm/hgb
Baggrund

Væksthus Hovedstadsregionen er et blandt fem Væksthuse i Danmark,
der blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. Væksthuset er organiseret som en selvstændig, erhvervsdrivene fond, stiftet af de 29
kommuner i hovedstadsregionen og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, fra 1. januar 2011 overgik finansiering og styring til kommunerne. Den overordnede vision for Væksthuset er at bidrage til, at Danmark frem mod 2020
udvikler sig til et af de lande i verdenen, der har flest vækstvirksomheder
pr. indbygger. Konkret bidrager Væksthuset blandt andet med sparring
og rådgivning til virksomheder.
Væksthusets bestyrelse består af otte medlemmer, hvoraf KKR Hovedstaden indstiller i alt fem medlemmer for perioden 2014-2018, et af de
fem medlemmer repræsenterer erhvervslivet. For perioden 2014-2018
har KKR Hovedstaden udpeget:
• Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk
• Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup
• Kommunalbestyrelsesmedlem Thyge Enevoldsen, Frederiksberg
• Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hyldgaard, Rudersdal.
I januar godkendte KL’s bestyrelse nedenstående fire emner som et foreløbigt forhandlingsoplæg til den nationale væksthusaftale 2015. De foreløbige emner i forhandlingsoplægget skal ses som input til drøftelser i de
fem KKR, der anmodes om at komme med indspil til KL til det videre
arbejde med forhandlingsoplægget.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden kommenterer de foreløbige emner
til forhandlingerne samt overvejer, om der bør indgå andre temaer i KL’s
forhandlingsoplæg.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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3.9.

Justering af vedtægter for Væksthuset
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Reglerne for udpegninger til bestyrelsen i Væksthus Hovedstaden foreslås justeret, så de kommer på linje med anbefalingerne fra KL om 4årige valgperioder i Væksthusene, der følger den kommunale valgperiode.
Vedtægterne er justeret og forelægges til godkendelse.
Indstilling

Det indstilles at KKR Hovedstaden tager justeringen af vedtægterne for
Væksthus Hovedstaden til efterretning.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
3.10.

Udkast til udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og
specialundervisning
MDR-2014-00029 tnn/hgb
Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af
en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.
Rammeaftalen for 2015 består af to dele:
• En udviklingsstrategi for 2015, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni 2014.
• En styringsaftale for 2015, der skal være godkendt af parterne i oktober 2014.
Dette dagsordenspunkt omhandler udkast til udviklingsstrategien.
KKR Hovedstaden skal godkende Udviklingsstrategi for 2015 med henblik på at anbefale, at kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i hovedstadsregionen samt Regionsrådet godkender strategien.
Punktet blev indledt med et oplæg af direktør Vibeke Abel formand for
embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning.
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Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• godkender udkast til ’Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015, herunder at ”Tilbud for borgere
med dobbeltdiagnose” udpeges som særligt tema i hovedstadsregionen i 2015.
• anbefaler kommunalbestyrelserne i regionen samt regionsrådet at
godkende strategien inden den 1. juni 2014.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
Der var enighed om, at det i forbindelse med udviklingsaftalen er vigtigt
også at sikre en sammenhæng til sundheds- og ældreområdet.
3.11.

Styring af det specialiserede socialområde
MDR-2014-00029 tnn
Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2014 besluttede K29 at
igangsætte en proces, der skal udmunde i en flerårig strategi for prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen gældende fra 2015.
Som led heri blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. Arbejdet har resulteret i en række anbefalinger og analyser. På baggrund heraf
indstilles nedenstående.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• tager analysen af takstudviklingen fra 2013-2014 til efterretning.
• godkender at grundlaget for arbejdet med styringsaftalen er, at kommunerne i Hovedstadsområdet og Region Hovedstaden vedtager en
strategi om, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede
socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maximalt må
stige med pris- og lønreguleringen minus en procent ift. prisniveauet i
2014.
• tager til efterretning at der arbejdes videre med takstgruppens øvrige
anbefalinger.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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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.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at der er fokus på såvel
udgiftsudviklingen som kvaliteten i og udviklingen af tilbuddene. Der
arbejdes i regi af K29 videre hermed.

3.12.

Forhøjelse af landstallet 2014
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Udlændingestyrelsen har i marts 2013 meddelt at landstallet (det forventede antal opholdstilladelser, som vil blive meddelt til flygtninge i det
kommende år) for 2014, var 3.000. Styrelsen har imidlertid konstateret,
at der må forventes en øget visitering og har derfor fastsat et nyt landstal
for 2014 på 4.400 opholdstilladelser. Kvoten for Hovedstaden bliver
663 i 2014 (mod 441 som tidligere udmeldt).
KKR Hovedstaden skal senest den 31. marts 2014 tage stilling til, om der
skal indgås en frivillig aftale, eller om styrelsen fastsætter fordelingen.
Indstilling

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

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen
3.13.

International Citizen Service
MDR-2014-00029 cmu, bir
Baggrund

I forlængelse af evalueringen af de fire International Citizen Service
(ICS) er der i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksat et arbejde mellem de forskellige relevante myndigheder med henblik
på at skabe en bedre national dækning. Arbejdet lægger op til forskellige
modeller, som der tages afsæt i for de kommende økonomiforhandlinger.
KL vil arbejde for, at opgaven forbliver kommunal.
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Indstilling

Det indstilles, at kommunerne i KKR Hovedstaden fortsat bakker op om
en kommunal model for International Citizen Service, herunder arbejder
for på sigt at skabe yderligere kommunale fællesskaber.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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4.

Udpegninger
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5.

KKR

5.1.

Godkendelse af sammensætning af FU og orientering om nedsættelse af embedsmandsudvalg
MDR-2014-00029 hgb
Baggrund

Indledningen af en ny valgperiode betyder, at embedsmandsudvalgene
under KKR Hovedstaden skal genbesættes.
KKR Hovedstaden godkendte på mødet den 9. oktober 2013 en justering af den administrative organisering. I den forbindelse blev det besluttet:
• At det smalle kommunaldirektørudvalg (KDU) omdannes til et forretningsudvalg (FU), som mellem møder i K29 kan agere hurtigt og
effektivt på sager, der pludselig opstår eller kræver hurtig handling.
• At den nuværende model med faglige embedsmandsudvalg videreføres, og der etableres et nyt udvalg for vækst, uddannelse og beskæftigelse.
Sammensætningen af FU skal godkendes af KKR, mens de øvrige embedsmandsudvalg fastlægges af K29.
Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden:
• Godkender sammensætningen af FU 2014-18.
• Tager orienteringen vedrørende embedsmandsudvalgene til efterretning.
Beslutning

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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6.

Punkter til næste møde

6.1.

Punkter til næste møde
MDR-2014-00029 afp
Baggrund

Næste møde i KKR Hovedstaden er den 11. juni 2014, kl. 10.00-12.00,
med politiske gruppemøder kl. 9.00-10.00.
Blandt sagerne på dagsordenen kan forventes følgende:
• Godkendelse af den sociale rammeaftale – Styringsaftale 2015
• Drøftelse af Sundhedsaftale III
• Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Mødet holdes på Søhuset Scion DTU, Venlighedsvej 10, Hørsholm.
Indstilling

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

KKR Hovedstaden tiltrådte indstillingen.
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7.

Eventuelt

7.1.

Eventuelt
MDR-2014-00029 hgb
Beslutning

Der var ingen punkter under eventuelt.
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