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1.2

Godkendelse af valg og sammensætning af KKR
Hovedstaden 2014-2018

Sammensætning af KKR Hovedstaden 2014-2018
Beregningen af sammensætningen af de fem KKR for valgperioden 2014-2018 er baseret på:
• Stemmetallene fra KV13 (kommunevalget den 19. november 2013)
• Valget af borgmester i de 98 kommuner på de konstituerende møder den 1.-15. december 2013.
I forretningsordenen for KKR er det fastlagt, at et KKR maksimalt må have det dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet af kommuner i
regionen. Denne øvre grænse kommer i anvendelse ved sammensætningen af KKR Hovedstaden. Reduktionen af medlemstallet fra de først
beregnede 67 medlemmer til det maksimale antal på 58 medlemmer er sket som en forholdsmæssig reduktion, hvor der er taget hensyn til:
−
at et parti ikke kan få færre medlemmer end det antal borgmestre, som er valgt for partier i kommunerne i regionen
−
at et parti, der opfylder ”spærregrænsen” for at komme i betragtning ved valget af supplerende medlemmer i KKR (dvs. har fået indvalgt
medlemmer i mindst én kommunalbestyrelse og fået mindst 2 % af de afgivne stemmer) skal have mindst et medlem i KKR
−
at det som slutresultat skal sikres, at procenten for underrepræsentation (dvs. forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og
procentvise andel af pladserne i KKR) for det parti, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret, er lavest muligt.
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1.2

Godkendelse af valg og sammensætning af KKR
Hovedstaden 2014-2018

Medlemmer og stedfortrædere i KKR Hovedstaden 2014-2018
Kommune / Parti
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
A
A
A
B
B
B
B

Medlem
Steen Christiansen (A)
Jørgen Johansen (C)
Jesper Würtzen (A)
Winni Grosbøll (A)
Ib Terp (A)
Eik Dahl Bidstrup (V)
Willy Eliasen (V)
Thomas Lykke Pedersen (A)
Jørgen Glenthøj (C)
John Schmidt Andersen (V)
Ole Bondo Christensen (A)
Hans Toft (C)
Karin Søjberg Holst (A)
John Engelhardt (V)
Kim Valentin (V)
Steen Hasselriis (V)
Benedikte Kiær (C)
Thomas Gyldal Petersen (A)
Dorte Meldgaard (C)
Helle Adelborg (A)
Michael Ziegler (C)
Morten Slotved (C)
Ole Bjørstorp (A)
Frank Jensen (A)
Sofia Osmani (C)
Jens Ive (V)
Erik Nielsen (A)
Henrik Zimino (A)
Henrik Rasmussen (C)
Kirsten Jensen, Hillerød
Jesper Christensen, København
Peter Sørensen, Glostrup
Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk
Kristian Hegaard, Fredensborg
Bente Johansen, Bornholm
Christian Holm Donatzky, Helsingør

Stedfortræder
Mehmet Kücükakin (F)
Miki Dam Larsen (A)
Lolan Ottesen (A)
Kommunalbestyrelsen vælger stedfortræder
Kent Max Magelund (A)
Allan Holst (A)
Jens Jørgen Nygaard (C)
Ulla Hardy-Hansen (C)
Morten Jung (B)
Pia Adelsteen (O)
Preben Sandberg Pettersson (A)
Søren Buur Heisel (A)
Serdal Benli (F)
Flemming Ørhem (O)
Jannich Petersen (V)
Helge Friis (A) 2)
Ib Kirkegaard (O)
Lars Mann Pedersen (A)
Byrådet skal vælge stedfortræder 3)
Mikkel Dencker (O)
Lars Prier (O)
Henrik Stjerne Klitgaard (B)
Seyit Ahmet Özkan (A)
Lars Weiss (A)
Simon Pihl Sørensen (A)
Erik Mollerup (V)
Jan Kongebro (A)
Elise Andersen (A)
Søren Wiborg (A)
Tina Tving Stauning, Frederikssund
Allan Holst, Dragør
Søren Wiborg, Vallensbæk
Henrik Nord, København
Christina Thorholm, Hillerød
Agnete Fog, Allerød
Marie Louise Andreassen, Gentofte

1)
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*
*
*
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Arly Eskildsen, Herlev
Ninna Thomsen, København
Rikke Macholm, Hillerød
Susanne Palsig, Gladsaxe
Laura Lindahl, Frederiksberg
Elisabeth Ildal, Rudersdal
Karen Storgaard, København
Peter Lennø, Hillerød
Morten Dreyer, Dragør
Walter Christophersen, Halsnæs
Linda Kofoed Persson, Bornholm
Pia Allerslev, København
Klaus Markussen, Hillerød
Steen Colberg Jensen, Bornholm
Morten Kabell, København
Thyge Enevoldsen, Frederiksberg
Ole Hyldahl, Høje-Taastrup
Robert Sørensen, Glostrup
Michael Hemming Nielsen, Gribskov
Rikke Lauritzen, København
Anders Frost, Gribskov
Maria Steno, Rudersdal

Leif Pedersen, Albertslund
Balder Mørk Andersen, Frederiksberg
Trine Torp, Halsnæs
Vagn Kjær-Hansen, Brøndby
Poul V. Jensen, Gentofte
Troels Moe, Hørsholm
Kim Kristensen, Herlev
Allan Runager, Brøndby
Arne Hansen, Tårnby
Poul Albrechtsen, Allerød
Lone Madsen, Ballerup
Annette Wiencken, Hørsholm
Thomas Elgaard Larsen, Fredensborg
Lennart Hartmann Nielsen, Ishøj
John Andersen, København
Mette Bang Larsen, Frederiksberg
Helge Bo Jensen, Albertslund
Peter Mikkelsen, Rødovre
Rasmus Keis Neerbek, Allerød
Trine Henriksen, Gladsaxe
Arne Bech, Hvidovre
Jesper Hammer, Allerød

1)

1. viceborgmester Steen Colberg Jensen er valgt som et af Venstres medlemmer af KKR Hovedstaden.
Der er ikke nogen 2. viceborgmester i Bornholms Regionskommune, og kommunalbestyrelsen skal
derfor vælge en stedfortræder for borgmesteren.

2)

1. viceborgmester Walter Christophersen er valgt som et af Dansk Folkepartis medlemmer af KKR
Hovedstaden, og derfor er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren.

3)

Både 1. viceborgmester Kirsten Jensen og 2. viceborgmester Klaus Markussen er valgt som medlemmer
af KKR Hovedstaden for deres respektive partier. Derfor skal byrådet i Hillerød vælge en stedfortræder
for borgmesteren.

* Allan Holst og Søren Wiborg er begge stedfortræder for to medlemmer af KKR Hovedstaden. I
henhold til forretningsordenen for KKR kan en stedfortræder kun være stedfortræder for ét medlem, og
de skal derfor hver vælge en af posterne som stedfortræder, og der vil derefter blive valgt en anden
stedfortræder for det andet medlem.

1.5

Forretningsorden og overordnede rammer for KKR’s
virksomhed

NOTAT

Forretningsorden for KKR 2014-2018

Den 25. september 2013

Sags ID: SAG-2013-04513

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd
(KKR), som betegnes ”Kommunekontaktrådet i Region ……………”
(KKR …….).

Dok.ID: 1748283
ABK@kl.dk
Direkte 3370 3106

Ifølge § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et antal
kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den pågældende region.
1. Formål
1.0

KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål:

At fremme de fælleskommunale interesser for
kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål

Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at
styrke rammer og betingelser for, at den enkelte
kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service
til sine borgere

At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der
går på tværs af kommunerne i regionen.

2. Opgaver
KKR er en del af KL’s politiske organisation. KL’s bestyrelse varetager alle
kommuners interesser over for regering, Folketinget m.fl. KKR varetager
kommunernes interesser i hver region på områder, hvor:
 Kommunalbestyrelserne har et tæt samspil med regionen og andre
regionale aktører
 Der er en tæt indbyrdes afhængighed kommunerne imellem i
opgaveløsningen.
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KKR skal:
2.0

Drøfte regionale problemstillinger og afklare, hvordan samarbejde og
koordinering kan styrke kommunalbestyrelsernes rammebetingelser,
udviklingsmuligheder og kvalitet for borgerne

2.1

Bidrage til koordinering og samordning i forhold til de spørgsmål,
som skal koordineres eller løses i samarbejde mellem
kommunalbestyrelserne og mellem kommuner og region

2.2

Varetage politiske udpegelser af kommunale repræsentanter til
regionsdækkende nævn, udvalg m.v.

2.3

Tage initiativ til at kommunalbestyrelserne drøfter, koordinerer og
samordner holdninger og synspunkter i regionalpolitiske spørgsmål,
herunder arbejdet i de forskellige regionsdækkende organer (fx
Væksthus, Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg m.v.)

./.

I bilag 1 uddybes KKR’s sammensætning/valg og konstituering.

./.

I et tillæg til forretningsordenen findes en nærmere beskrivelse af bl.a.
KKR’s rolle, opgavefelt (de regionale temaer), de væsentligste politiske
udfordringer, sammenhængen til KL, sammenhængen til
kommunalbestyrelserne og hovedpunkter i organiseringen af arbejdet.
3. Møder
3.0

KKR’s møder er ikke offentlige.

3.1

KKR fastlægger en mødeplan for året og træder sammen i øvrigt, når
formanden eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det.

3.2

Formanden for KKR sørger for indkaldelse til møder og forbereder
KKR’s møder og udsender dagsorden i samarbejde med sekretariatet.
Sagerne på dagsordenen skal ledsages af fornødent materiale til
sagernes bedømmelse. Ethvert medlem af KKR har ret til at få en sag
af regionalpolitisk karakter optaget på dagsordenen.

3.3

Dagsorden udsendes senest en uge inden et ordinært mødes
afholdelse. Denne frist kan i særlige tilfælde fraviges. Dagsordener fra
KKR’s møder publiceres på www.kl.dk/kkr.

3.4

KKR’s beslutninger noteres i et referat. Referater fra KKR’s møder
publiceres på www.kl.dk/kkr.
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3.5

Formanden for KKR, og i dennes forfald næstformanden, leder
KKR’s møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål
vedrørende mødets ledelse og iagttagelse af god orden under mødet.
Endvidere formulerer formanden eventuelle afstemningstemaer.

3.6

Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden
bestemmer.

3.7

KKR er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. KKR træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8

Udpegelse af en enkelt repræsentant for kommunerne i regionen til
varetagelse af et hverv foretages ved flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1, i
kommunestyrelsesloven. Udpegelse af flere repræsentanter for
kommunerne i regionen til varetagelse af samme hverv foretages ved
forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i kommunestyrelsesloven. Som
politiske repræsentanter kan kun udpeges medlemmer af
kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen.

3.9

Er et medlem af KKR forhindret i at deltage i et møde, meddeles
dette til sekretariatet inden mødets afholdelse. Det noteres i referatet,
hvilke medlemmer der har været fraværende under mødet. Når et
medlem har forfald til et møde, kan den pågældendes personlige
stedfortræder (se Bilag 1, punkt 1.2) deltage i mødet.

4. Økonomi og sekretariat
4.0

KL finansierer KKR’s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til
rådighed for KKR.

4.1

KKR tilrettelægger, i samråd med kredsen af kommunaldirektører fra
kommunerne i regionen, hvordan kommunernes administrationer
medvirker til sekretariatsbetjeningen af KKR og kommunernes
regionale samarbejde i øvrigt.

4.2

I forbindelse med KKR’s afholdelse af politiske mødearrangementer
for kommunalpolitikere kan der opkræves deltagerbetaling.

4.3

KKR kan foreslå, at finansiering af særlige aktiviteter/projekter af
interesse for alle kommuner i regionen kan ske ved bidrag fra de
enkelte kommuner, hvis kommunerne i regionen giver tilslutning i det
konkrete tilfælde.

3

4.4

KL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler om KL’s afholdelse af
udgifter til KKR’s mødevirksomhed samt om vederlag, diæter og
godtgørelser til medlemmerne af KKR og de repræsentanter, der af
KKR er udpeget til regionale organer i henhold til punkt 2.2.

5. Ikrafttrædelse
5.0

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af KL’s
bestyrelse.

5.1

Denne forretningsorden er vedtaget af KL’s bestyrelse den 19.
september 2013, og den træder i kraft den 1. januar 2014.

4

Bilag 1

Kommunekontaktrådets sammensætning/valg
og konstituering
1.0

Kommunekontaktrådet (KKR) består af:
 borgmestrene i KL’s medlemskommuner i regionen
 et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
godkendte listesamarbejder, således at sammensætningen af det
enkelte KKR svarer til stemmefordelingen ved valget til
kommunalbestyrelser i KL’s medlemskommuner i regionen.
Bestemmelsen i § 6, stk. 2, i KL’s love om anmeldelse af
listesamarbejder finder tilsvarende anvendelse vedrørende
beregning af antallet og fordelingen af pladser mellem de
forskellige partier og listesamarbejder.

1.1

KKR kan maksimalt have det dobbelte antal medlemmer i forhold til
antallet af kommuner i den pågældende region. Hvis beregningen af
sammensætningen af KKR efter punkt 1.0 fører til et større antal
medlemmer end dette max. antal, foretages der en forholdsmæssig
reduktion af antallet af medlemmer fra de repræsenterede partier/listesamarbejder. Beregningen af den forholdsmæssige reduktion sker med
udgangspunkt i følgende hovedprincipper:
• Et parti/listesamarbejde kan ikke få færre medlemmer i KKR end
det antal borgmestre, som er valgt for partiet/listesamarbejdet i
kommunerne i regionen
• Et parti/listesamarbejde, der opfylder betingelserne i KL’s loves §
15, stk. 2, for at komme i betragtning ved valget af supplerende
medlemmer til KKR, skal have mindst et medlem i KKR
• Slutresultatet af reduktionen er, at underrepræsentationen (dvs.
forholdet mellem procentvise andel af stemmerne og procentvise
andel af pladserne i KKR) er mindst muligt for det parti/listesamarbejde, der samlet set er blevet mest underrepræsenteret.

1.2

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR:
 1. viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1.
viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti
eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for
borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren vælges som medlem
af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, vælger
kommunalbestyrelsen af sin midte en stedfortræder for
borgmesteren til KKR

1

 Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af de
medlemmer af KKR, som vælges af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra de politiske partier og
listesamarbejder.
En stedfortræder kan kun være stedfortræder for eet medlem af KKR.
Et medlem af KKR kan ikke også være stedfortræder for et andet
medlem af KKR.
1.3

KKR tiltræder, når det konstituerende møde er afholdt, og fratræder,
når et nyt KKR tiltræder. De nyvalgte og nyudpegede medlemmer af
KKR afholder efter kommunevalget konstituerende møder senest den
31. januar i det år, der følger umiddelbart efter kommunevalget.
Indkaldelse til mødet foretages af den borgmester i regionen, der
længst har været borgmester, eller, hvis flere har været borgmester lige
længe, af den ældste af disse.

1.4

På det konstituerende møde vælges formand og næstformand for
KKR blandt medlemmerne. Valget ledes af det medlem, der har
indkaldt til mødet. Valgene sker ved forholdstalsvalg på grundlag af
stemmetallene ved det forudgående kommunevalg i KL’s
medlemskommuner i regionen. Ved valget kan der indgås valgforbund
mellem de repræsenterede politiske partier og listesamarbejder.
Valgforbund skal være meddelt til KKR’s sekretariat senest tre
hverdage før afholdelsen af det konstituerende møde.

1.5

Medlemmer af KL’s bestyrelse og udvalg fra kommunerne i den
pågældende region kan deltage i møderne i det pågældende KKR.

1.6

Er en borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov
midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en
forventet periode på mindst 3 måneder, indtræder den personlige
stedfortræder, jf. punkt 1.2, i den periode, fritagelsen varer. Er et
medlem af KKR, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, på
tilsvarende måde fritaget for sine hverv i hjemkommunen, indtræder
den personlige stedfortræder efter tilsvarende regler.

1.7

Når formanden får meddelelse om, at et medlem af KKR, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, vil være forhindret i at varetage
hvervet i en forventet periode af mindst 3 måneder på grund af sin
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger
eller andre grunde, der kan sidestilles hermed, indkalder formanden
stedfortræderen til førstkommende møde i KKR. KKR træffer på
dette møde beslutning om, hvorvidt betingelserne for
stedfortræderens indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan
varetage sit hverv i KKR, udtræder stedfortræderen af KKR.
2

1.8

Når et medlem af KKR har forfald til et enkelt møde, kan
vedkommendes personlige stedfortræder (se ovenfor i pkt. 1.2)
deltage i det pågældende møde i KKR. Det påhviler medlemmet at
orientere stedfortræderen herom.

1.9

Ophører et medlem eller en stedfortræder for et medlem, valgt af et
politisk parti eller listesamarbejde, i valgperioden med at være
kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder
medlemmet/stedfortræderen af det parti eller listesamarbejde, hvis
kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt den pågældende til KKR,
finder § 6, stk. 4, i KL’s love tilsvarende anvendelse. I tilfælde af
udmeldelse af KL finder § 6, stk. 5, i KL’s love tilsvarende
anvendelse.

1.10 Når et medlem, valgt af et politisk parti eller listesamarbejde, udtræder
af KKR, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder som
medlem af KKR, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det
pågældende parti/listesamarbejde vælger en ny stedfortræder. Hvis
stedfortræderen ikke ønsker at indtræde som medlem af KKR, vælger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende parti/listesamarbejde et nyt medlem til KKR, og stedfortræderen forbliver som
personlig stedfortræder for dette nye medlem.
1.11 Når en stedfortræder for et medlem, valgt af et politisk parti eller
listesamarbejde, ophører med at være stedfortræder, vælger
kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra det pågældende
parti/listesamarbejde en ny stedfortræder.
1.12 Er KKR’s formand eller næstformand definitivt udtrådt af
kommunalbestyrelsen, foretages valg af ny formand eller næstformand
af den gruppe, der har valgt den pågældende formand eller
næstformand.
1.13 Er KKR’s formand eller næstformand i en forventet periode på
mindst 3 måneder forhindret i at varetage formands- eller
næstformandshvervet, foretages på tilsvarende måde valg af ny
formand eller næstformand for den periode, som forhindringen varer
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Tillæg til forretningsordenen for KKR

KKR – KOMMUNERNES SAMARBEJDE I REGIONEN
Kommunekontaktrådene (KKR) beskæftiger sig med de opgaver, som løses
bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. De
fem KKR er den organisatoriske ramme om dette samarbejde.
KKR – Kort fortalt

KKR er en del af KL’s politiske organisation.
Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region.
Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.
KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så
sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget. Antallet af
medlemmer varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til valgperiode i det
enkelte KKR. Der kan maksimalt være det dobbelte antal medlemmer i KKR i forhold
til det pågældende antal kommuner i regionen.
Hvert KKR mødes som udgangspunkt fem gange om året.
Der er en arbejdsdeling mellem KL’s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL’s bestyrelse
varetager alle 98 kommuners interesser over for staten og andre landsdækkende aktører,
mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområder.
KKR arbejder for, at den enkelte kommunalbestyrelses rammer og
betingelser er så gode som mulige, så den enkelte kommunalbestyrelse
effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere.
KKR er et samarbejde mellem kommunerne, hvor fælles retning og linje
skabes i dialog og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer
og holdninger.
Det enkelte KKR tilrettelægger de politiske processer, som er
forudsætningen for at skabe den fælles retning og linje, herunder samspillet
med kommunalbestyrelserne, udvalgsformænd/udvalg m.fl. Tilsvarende
fastlægger KKR, hvordan kommunikationen mellem KKR og
kommunalbestyrelserne bedst kan ske.
KL’s bestyrelse kan tage initiativer til forløb m.v., som involverer KKR med
det formål, at de fem KKR samtidig forholder sig til udvalgte temaer/problemstillinger. Ligesom der kan opstå situationer, hvor det viser sig, at det
er bedst, hvis de fem KKR har fælles mål og retning.
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KKR på kl.dk

Følg KKR’s drøftelser på www.kl.dk/kkr
Her finder du også hvert enkelt KKR’s hjemmeside med bl.a. dagsordner og referater,
mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt kontaktoplysninger til formandskab og
sekretariat.
KKR og de andre regionale fora

Det enkelte KKR udpeger ca. 50-70 kommunale repræsentanter til
forskellige regionale fora. Nogle eksempler er:
•
•
•
•
•
•

Sundhedskoordinationsudvalget
Vækstforum
Væksthusets bestyrelse
Det regionale beskæftigelsesråd
Professionshøjskolers bestyrelse
Samarbejdsudvalg på sundhedsområdet.

De udpegede i de forskellige fora repræsenterer ikke deres egen kommunes
interesser, men kommunernes fælles interesser på det pågældende område.
Der er derfor brug for et tæt samspil mellem de kommunale repræsentanter
og KKR.
Gode råd til kommunale repræsentanter i regionale fora

Læs mere om de gode råd, der er udviklet som en slags guideline til alle udpegede
kommunale repræsentanter i regionale fora, på www.kl.dk/kkr.
På politisk niveau samarbejder kommuner og region bl.a. i Kontaktudvalget,
hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er medlemmer. Men også i
bl.a. Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum og samarbejdsudvalgene
på praksisområdet sidder der repræsentanter for både regionen og
kommunerne.
Den administrative organisering af samarbejdet

De kommunale administrationer og KL’s sekretariat bistår de fem KKR
med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et
KKR-sekretariat på to personer til rådighed til hvert KKR.
Det er det enkelte KKR, der – i samråd med kommunaldirektørkredsen –
planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de kommunale
administrationer. Den konkrete indsats løftes af kommunale ledere og
medarbejdere.
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KKR’s fem kerneområder

Samarbejdet i alle fem KKR er koncentreret om fem regionale
kerneområder:
• Sundhed
• Det specialiserede undervisnings- og socialområde
• Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse
• Uddannelse
• Kollektiv trafik
KKR tager også emner op, som ikke er indholdt i de fem kerneområder.
Det er fx oplæg til staten om trafikinvesteringer, klimastrategier og fælles
løsninger af opgaver på det tekniske område.
De centrale hovedtemaer, der tegner sig for de fem regionale kerneområder
for valgperiode 2014-2018, er skitseret i det følgende.
Sundhed

KKR spiller en central rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen:
• Der skal indgås én sundhedsaftale pr. region. KKR og de kommunale
medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at
udarbejde sundhedsaftalen og følge op på den.
• Alle fem KKR har vedtaget fælleskommunale målsætninger for det nære
sundhedsvæsen. Arbejdet med at implementere målene i kommunerne
bliver vigtigt i de kommende år.
• Arbejdet i praksisplanudvalget bliver tilsvarende vigtigt, da udvalget skal
beskæftige sig med lægedækning, udmøntning af sundhedsaftalen og den
decentrale udmøntning af overenskomsten for almen praksis.
Det specialiserede undervisnings- og socialområde

KKR har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det
specialiserede undervisnings- og socialområde, således at der findes en
tilbudsvifte, som tilgodeser borgernes behov.
• Der indgås en rammeaftale hvert år. KKR har til opgave løbende at
udvikle og følge op på aftalen, herunder sikre ejerskab til aftalen i de
enkelte kommuner.
• I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen vil der blive
etableret mere tværregional koordination af tilbud på det specialiserede
socialområde gennem indførelse af en national koordinationsstruktur.
KKR vil få en central rolle i udmøntningen heraf.
• Der er udpeget fem tilsynskommuner, som overtager tilsynet den 1. januar
2014. Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport, som indgår i
rammeaftalen. KKR vil være forum for drøftelser af samarbejdet mellem
tilsynskommunen og de øvrige kommuner.
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Regional udvikling, erhverv og beskæftigelse

Gode rammer for vækst og jobskabelse i kommunerne bliver fortsat et
meget centralt tema på KKR’s dagsorden.
• KKR indgår hvert år en resultatkontrakt med Væksthuset, hvor
Væksthusets indsats aftales. KKR har en central rolle i forhold til at
sikre et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og den
specialiserede indsats for vækstiværksættere i Væksthuset.
• KKR udpeger medlemmer til det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR). Det er
vigtigt, at de kommunale medlemmer af RBR i samarbejde med KKR
arbejder for, at RBR leverer relevant overvågning og analyser til
understøttelse af arbejdet i kommunernes jobcentre.
• I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen vil
erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsplan blive
samlet i en ny regional vækst- og udviklingsstrategi. KKR og de kommunale
medlemmer af Vækstforum opgave er at arbejde for, at kommunernes
interesser i strategien tilgodeses bedst muligt.
Uddannelse

Kommunerne har som arbejdsgiver en fælles interesse i at få uddannet
kvalificerede medarbejdere til kommunen, og veluddannede borgere som
kan være med til at sikre væksten i kommunerne.
• Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed,
således at der bliver bedre match mellem uddannelserne og
kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR’s og de
kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers
opgave er at arbejde herfor.
• KKR har til opgave at dimensionere social- og sundhedsuddannelserne, pædagogog pædagogiske assistentuddannelse. KKR spiller en rolle i forhold til at sikre,
at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det
aftalte antal praktikpladser til rådighed.
• Kommunerne har en fælles interesse i få veluddannede borgere, som
kan være med til at sikre væksten i kommunerne. I KKR kan kommunerne i
fællesskab aftale indsatser, der understøtter dette.
Kollektiv trafik

Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber,
som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. En af de væsentligste
udfordringer er at sikre sammenhængen i kollektiv trafik.
• I evalueringen af trafikselskaberne lægges der op til en bedre koordinering
mellem kommune, region og stat på trafikområdet. Her spiller KKR en
vigtig rolle i forhold til at opfylde dette mål.
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1.6

Udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora
2014-2018

Udpegninger i KKR Hovedstaden 2014-18
Organisation/forum

Antal pladser

Sundhedskoordinationsudvalget
Praksisplanudvalget
Det regionale Vækstforum
Væksthus Hovedstaden Bestyrelsen

5
5
6
5
Heraf 1
erhvervsrepræsentant
3
København har 1
plads.
2 pladser deles
mellem de øvrige 28
kommuner
5
1

EU-kontor

Det Regionale Beskæftigelsesråd
Professionshøjskolen København
University College Copenhagen
Professionshøjskolen Metropol
Metropolitan University College
Københavns Erhvervsakademi KEA
Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Almen Praksis
Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Fysioterapi
Klimapolitisk Forum
Copenhagen Capacity
Wonderful Copenhagen
Interreg IV A, Styringsudvalg for
delprogram Øresund
Øresundskomiteen –
Forretningsudvalget
Øresundskomiteen - Udvalg for miljø
og grøn vækst
Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Kiropraktorer
Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Psykologer
Samarbejdsudvalg på praksisområdet
Tandlæger
Praktikpladsforum
Kommunikationscenteret
Institut for Blinde og Svagsynede
SOPU – sundhed, omsorg og
pædagogik Nordsjælland og
København
Skoletjenesten – Bestyrelsen
Sjællands Symfoniorkester –
Bestyrelsen

Suppleant

Ligestillingsk
rav
Ja
Ja
Nej
Nej

ja

Ja
Nej

1

Nej

1
1

Nej
Nej

2

Nej

5
1
2
1

ja

Nej
Nej
Nej
Ja

ja

Nej

1
KKRs formand er født
medlem
1

Nej

1

Nej

1

Nej

1

Nej

3
1
1
2

Nej
Nej
Nej
Nej

1
1

Nej
Nej

1

KKR Hovedstaden koordinerer udpegninger til Taxanævn
Organisation/forum
Taxanævn*

Antal pladser
8

Ligestillingskrav
Nej

* Følgende 23 kommuner kan udpege til de 8 pladser:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Glostrup, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk
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1.8

KKR’s hovedområder

NOTAT

KKR hovedområde - sundhed
Det mere og mere specialiserede regionale sygehusvæsen betyder, at
kommunerne er i gang med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Der
arbejdes med forebyggelse og med at udvikle patientrettede indsatser, som
fungerer som egentlige alternativer til indlæggelser.
KKR spiller en central rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen:

Den 13. januar 2014

Sags ID: SAG-2014-00008
Dok.ID: 1799500
email
Direkte 3370 3732
Mobil 2443 7928
Weidekampsgade 10
Postboks 3370

Der skal indgås én sundhedsaftale pr. region. KKR og de kommunale
medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at
udarbejde udkast til fælles sundhedsaftale og følge op gennem fælles og
konkrete målsætninger for udvikling af sundhedsområdet i regionen.
Udkastet til sundhedsaftale skal godkendes i samtlige
kommunalbestyrelser og i regionsrådet.
• KKR har vedtaget fælleskommunale målsætninger for det nære
sundhedsvæsen – som fx at alle kommuner skal have tilbud til kronisk
syge. De fem KKR’er har aftalt en fælles samarbejds- og
opfølgningsmodel for sammen at arbejde på at styrke det nære
sundhedsvæsen. Arbejdet med at implementere, revidere og
videreudvikle målene i kommunerne bliver en central opgave i de
kommende år.
• Arbejdet i det nye praksisplanudvalg bliver vigtigt. Udvalget skal
beskæftige sig med lægedækning i det nære sundhedsvæsen, herunder
tilgængelighed for kommunerne til at trække på lægekompetencer, hvilke
opgaver almen praksis skal udføre og udmøntning af sundhedsaftalen.
• KKR skal sikre en sammenhængende og koordineret fælleskommunal
interessevaretagelse i hver region. Herunder at sikre sammenhæng og
koordination mellem interessevaretagelsen i
sundhedskoordinationsudvalget, samarbejdsudvalgene,
praksisplanudvalget og KKR.
•

2300 København S
www.kl.dk
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Det er helt centralt, at det tværkommunale samarbejde i KKR knyttes
tættere sammen med kommunernes arbejde på sundhedsområdet. Det kan
bl.a. ske ved, at udvalgsformændene eller alle fagudvalgenes medlemmer
inddrages i udarbejdelsen af sundhedsaftalen. Det kan samtidig styrke
samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelserne.
KKR udpegelser sundhedsområdet
Sundhedskoordinationsudvalget
KKR udpeger fem medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget. Udover
kommunerne er regionen og almen praksis repræsenteret i udvalget
De regionale samarbejdsudvalg (samarbejdsforum mellem parterne på praksisområdet)
Kommunerne udpeger 1 til 2 medlemmer af de regionale
samarbejdsudvalg. Udover kommunerne er regionen og de faglige
organisationer repræsenteret i udvalgene. Der er regionale
samarbejdsudvalg om almen praksis, fysioterapeuter, kiropraktorer,
psykologer og tandlæger. Kommunerne har myndighedsansvaret for den
vederlagsfri fysioterapi, hvor samarbejdet er forankret i
samarbejdsudvalget for fysioterapi.
Praksisplanudvalg (nyt)
Som noget nyt kommer der i 2014 et praksisplanudvalg, som skal
beskæftige sig med lægedækning, udmøntning af sundhedsaftalen i forhold
til almen praksis og hvilke opgaver almen praksis skal varetage. KKR skal
udpege 5 medlemmer til praksisplanudvalget. Udover kommunerne er
regionen repræsenteret i udvalget og almen praksis deltager uden
beslutningskompetence.

Politiske fokuspunkter
Sundhedsaftalen
Der skal laves én sundhedsaftale for hele regionen, som skal vedtages af
kommunalbestyrelserne og regionsrådet inden udgangen af 2014. Det er
nyt, at der kun skal indgås én sundhedsaftale pr. region. Men i de hidtidige
sundhedsaftaler har der været en tæt koordination mellem kommunerne i
KKR, hvilket har betydet, at indholdet i sundhedsaftalerne mellem de
enkelte kommuner og regionerne er nogenlunde ens.
Det der fylder mest i arbejdet med sundhedsaftalen er udviklingen af det
nære sundhedsvæsen. Flere opgaver skal varetages i det nære
sundhedsvæsen, så nært på borgeren som muligt. Sundhedsaftalerne skal
skabe rammerne for, at patientovergangene er så smidige som muligt, at de
rette faglige kompetence bliver sat i spil på rette tidspunkt og sikre effektive
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patientforløb og arbejdsdeling mellem almen praksis, sygehuse og
kommunerne.
Med økonomiaftalerne i 2013 og 2014 fik kommunerne på landsplan et løft
på tilsammen 600 mio. kr., der har til formål at understøtte løsninger på
tværs af sundhedsområdet.
Kommunerne må forventes at skulle påtage sig flere opgaver, som i dag
ligger på sygehusene, de kommende år. Derfor er det centralt, at få aftalt
rammerne for, hvordan opgaverne overdrages fra sygehusene til
kommunerne. Og at det sikres, at der er kompetencer og ressourcer, der
hvor opgaven skal varetages.
Erfaringerne for indeværende valgperiode viser, at det er en central opgave
for kommunerne i sundhedskoordinationsudvalget er at få
borgerperspektivet frem i aftalerne. Baggrunden er, at en borgervinkel
fremmer en tværsektoriel og samarbejdende tilgang og bevirker, at der
kommer fokus på effekten for den enkelte borger fremfor om borgeren nu
har været igennem bestemte processer. Det kan fx være at der skal tages
specielle hensyn til borgeren med en KOL diagnose.
KKR’s rolle er sammen med medlemmerne af
sundhedskoordinationsudvalget at arbejde for, at udviklingen af det nære
sundhedsvæsen fremmes i sundhedsaftalerne.

Fællespolitiske målsætninger
Kommunerne har igennem KKR´erne vedtaget fælles politiske
målsætninger for udviklingen af det kommunale sundhedsområde. De fire
politiske mål som bl.a. går igen i de fem KKR er, at kommunerne: skal
forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, at alle
kommuner har tilbud til kronisk syge, at der arbejdes med kvalitetsmodel
for genoptræning og systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet.
Målsætningerne er nu under implementering i kommunerne. Arbejdet med
de fælles målsætninger vil danne et naturligt afsæt for den nye
sundhedsaftale.
Derfor bliver det vigtigt, KKR og de kommunale medlemmer af
sundhedskoordinationsudvalget arbejder for at udvikle de fælles KKR mål
og følge op på dem.

Alment praktiserende læger
Samarbejdet med de praktiserende læger er afgørende for udviklingen af det
nære sundhedsvæsen i kommunerne. Alle kommuner har et samarbejde med
lægerne i de kommunalt lægelige udvalg. Fra og med 2014 nedsættes der i
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hver region et praksisplanudvalg. Praksisplanudvalget får til opgave at
udarbejde en praksisplan (lægedækningen i regionen) og skal udmønte
lægeoverenskomsten på lokalt plan. Praksisplanudvalget får altså mulighed
for at få indflydelse på for eksempel kommunernes samarbejde med lægerne
om for eksempel sygebesøg og medicinhåndtering.
Derfor er det centralt, at KKR og de kommunale medlemmer af
praksisplanudvalget arbejder for at fremme udviklingen af det nære
sundhedsvæsen i dialogen med almen praksis.

Psykiatri
Regeringens psykiatriudvalg har i oktober 2013 offentliggjort ”En moderne,
åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” med
anbefalinger til en styrket indsats på psykiatriområdet. Rapporten lægger
bl.a. op til et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner, hvor
kommunerne blandt andet skal kunne trække på rådgivningen i den
specialiserede psykiatri. Psykiatriudvalgets anbefalinger forventes til foråret
at blive fulgt op af en handlingsplan fra regeringen.
De fem KKR’er har enten vedtaget, eller er ved at udarbejde fælles politiske
målsætninger for kommunernes arbejde med udviklingen af det
socialpsykiatriske område og samspillet til bl.a. distrikts- og
behandlingspsykiatrien.
KKR og de kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalgets
rolle er at arbejde for at understøtte udviklingen på psykiatriområdet.

Styringsværktøjer og IT
Kommunerne har vanskeligt ved at følge de økonomiske konsekvenser af
deres initiativer på sundhedsområdet. Det gælder bl.a. i forhold til den
kommunale medfinansiering, hvor kommunerne ikke altid ved, hvad de
betaler for. Det betyder, at der skal arbejdes for bedre styringsværktøjer og
økonomisk gennemsigtighed for kommunerne.
Centralt for det tværsektorielle arbejde i det daglige med hospitaler og
praktiserende læger er IT-understøttelse. Både som et værktøj til at alle
parter har de nødvendige oplysninger og som dokumentation af indsats og
økonomiopfølgning. Der er behov for, at der fortsat er fokus på, hvordan
der skabes sammenhængende løsninger samt dokumentation, der kan
bidrage til den fortsatte udvikling af sundhedsområdet.
Derfor er det vigtigt, at KKR og de kommunale medlemmer af
sundhedskoordinationsudvalget arbejder for, at styringsværktøjerne på den
kommunale del af sundhedsområdet styrkes.
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1.8

KKR’s hovedområder

NOTAT

KKR hovedområde - det specialiserede
social- og undervisningsområde

Den 13. januar 2014

Sags ID: SAG-2014-00008
Dok.ID: 1799352

Kommunerne er hovedaktør på det specialiserede social- og
undervisningsområde. Kommunerne driver 95 pct. af alle de sociale tilbud,
og området tegner sig for 18 pct. af de samlede kommunale serviceudgifter.
Den enkelte kommune kan typisk ikke selv etablere tilbud, der passer til alle
typer af behov. Kapaciteten på området vurderes derfor ikke i forhold til,
hvad den enkelte kommune har af tilbud, men i forhold til kommunerne
under et på landsplan eller i regionen.

email
Direkte 3370 3732
Mobil 2443 7928
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk

Samarbejde og koordinering på social- og specialundervisningsområdet er
formaliseret i den årlige rammeaftale, der indgås mellem kommunerne og
med regionen for så vidt angår de tilbud, som regionen driver.
Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig
udviklingsstrategi:
Den økonomiske styringsaftale har til formål, at lægge rammerne for
kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på
socialområdet.
• Udviklingsstrategien har fokus på de faglige mål for udvikling af tilbud,
nye målgrupper m.v., således at kommuner og region har et så godt
grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område.
•

Det politiske mål med rammeaftalen er at sikre borgerne de tilbud, de har
behov for, inden for det specialiserede social- og undervisningsområde i
hvert KKR.
For at opfylde målet er det helt centralt, at det tværkommunale samarbejde i
KKR knyttes sammen med kommunernes arbejde på social- og
specialundervisningsområdet. Det kan bl.a. ske ved, at udvalgsformændene
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eller alle fagudvalgenes medlemmer inddrages i udarbejdelsen af
rammeaftalen. Det kan samtidig styrke samspillet mellem KKR og
kommunalbestyrelserne.

Politiske fokuspunkter
Forsyningssikkerhed, kvalitet og faglighed
Rammeaftalens udviklingsstrategi skal være med til at sikre kvalitet og
udvikle det specialiserede social- og undervisningsområde. I
udviklingsstrategien fastsættes hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper,
der skal være i fokus.
Dette fokus tager afsæt i kommunernes ønske om at skabe nærhed,
inklusion og helhed i indsatsen for den enkelte borger på socialområdet.
Særligt i forhold til målgrupper med få borgere og højt specialiserede tilbud
vil det dog være nødvendigt at arbejde sammen i KKR for at kunne
tilbyde/opretholde økonomisk og faglig bæredygtige tilbud.
Drøftelsen i KKR kan bl.a. handle om, hvad der skal gøres, hvis et
specialiseret tilbud er lukningstruet, og hvem der skal oprette nye tilbud.
Socialministeren har mulighed for at udmelde et årligt tema til
udviklingsstrategien. Temaet for udviklingsstrategien 2014 er godkendelse
og tilsyn. Temaet for udviklingsstrategien 2015 er også udmeldt. Det bliver
anbragte børn og unges undervisning/uddannelse.

Styr på økonomien
Rammeaftalens styringsdel sætter rammerne for kapacitets- og
prisudviklingen af tilbud, herunder spilleregler for samarbejde mellem køber
og sælger. I de tidligere styringsaftaler har der særligt været fokus på takstog udgiftsudviklingen med henblik på at styre udviklingen af udgifterne på
området.
I sammenhæng med styringsaftalen er der desuden i de enkelte KKR
arbejdet med forskellige initiativer, der bl.a. har fokus på særlige
samarbejdsmodeller om de mest specialiserede tilbud, differentierede
takster og benchmarking på tilbudsniveau.
Drøftelsen i KKR kan bl.a. handle om, hvordan taksterne bør udvikle sig på
det specialiserede social- og undervisningsområde.

National koordinationsstruktur
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Der vil i 2015 blive etableret en national koordinationsstruktur. Den
nationale koordinationsstruktur skal overvåge udviklingen i målgrupper,
tilbud og ydelser. Socialstyrelsen får kompetencen til at udmelde
målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget
koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at
sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. De centrale
udmeldinger skal behandles i forbindelse med de årlige rammeaftaler.
Den første centrale udmelding foretages den 1. november 2014 og kommer
til at omfatte mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade og
specialundervisningsområdet. Herudover vil mennesker med svær
spiseforstyrrelse være blandt de første målgrupper, der omfattes af en
central udmelding.
KKR skal være med til at sikre det fortsatte ejerskab i forhold til at
koordinere og sikre de meste specialiserede kompetencer og tilbud
tværkommunalt, i de enkelte KKR og i forhold til det landsdækkende
niveau.

Tilsyn
Der er udpeget fem tilsynskommuner – en i hver region – som overtager
tilsynet med plejefamilier og tilbud på det sociale område den 1. januar
2014. Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport som indgår i rammeaftalen.
Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om rammeaftalen på det
sociale område.
KKR vil være forum for drøftelser af samarbejdet mellem tilsynskommunen
og de øvrige kommuner.

Sammenhæng til sundhedsområdet
Et centralt fokusområde er at skabe helhed og sammenhæng på tværs af det
sociale område og sundhedsområdet. Rammeaftalerne og sundhedsaftalerne
sætter overordnet en god ramme for samarbejde og koordinering af
indsatsen. Men det er centralt, at der både politisk og administrativt bliver
tænkt i helheder og bliver taget udgangspunkt i borgerne og deres behov for
sammenhængende forløb. Det er fx tilfældet på psykiatriområdet, hvor
regionen har en række tilbud som skal spille sammen med de kommunale.
Derfor bliver vigtigt, at KKR arbejder for, at der bliver en sammenhæng
mellem rammeaftalen og sundhedsaftalen.

Psykiatri
Regeringens psykiatriudvalg har i oktober 2013 offentliggjort ”En moderne,
åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” med
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anbefalinger til en styrket indsats på psykiatriområdet. Rapporten lægger
bl.a. op til et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner, hvor
kommunerne blandt andet skal kunne trække på rådgivningen i den
specialiserede psykiatri. Psykiatriudvalgets anbefalinger forventes til foråret
at blive fulgt op af en handlingsplan fra regeringen.

Det regionale dialogforum
Der er i 2010 indgået aftale mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og
Forældre samt KL om etablering af regionale dialogfora mellem kommuner
og brugerorganisationer. Formålet med aftalen er at bidrage til åbenhed,
vidensudveksling og drøftelse om udviklingen af indsatser og de tilbud, der
skal stilles til rådighed på tværs af kommuner på social- og
specialundervisningsområdet.
Mødekadencen i dialogfora følger rammeaftalens årshjul, således at
Dialogfora har mulighed for at drøfte hhv. udviklingsstrategi og styringsaftale
Medlemmer af Dialogforum er KKR’s formand og næstformand, tre
repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, én repræsentant fra Skole
og Forældre. Derudover kan kommunale fagpersoner deltager i møderne.
Formanden for KKR er formand for Dialogforum. Dialogforums
medlemmer mødes 2 gange om året.
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1.8

KKR’s hovedområder

NOTAT

KKR hovedområde - vækst og erhverv
Danmark har store udfordringer med at skabe vækst og arbejdspladser. De
statslige rammebetingelser som fx skattetryk, infrastruktur og
makroøkonomisk stabilitet har stor indflydelse på virksomhedernes
konkurrenceevne i Danmark. Men i dag er det også i høj grad de lokale
erhvervs- og rammevilkår der er en væsentlig konkurrenceparameter.

Den 13. januar 2014

Sags ID: SAG-2014-00008
Dok.ID: 1799949
email
Direkte 3370 3732
Mobil 2443 7928
Weidekampsgade 10

Rammen om samarbejdet på erhvervsområdet adskiller sig fra andre
fælleskommunale områder, fordi området både er præget af konkurrence og
behovet for samarbejde på samme tid. På den ene side er der konkurrence
om at tiltrække ressourcestærke tilflyttere og nye virksomheder blandt
kommunerne. På den anden er der brug for at arbejde tæt sammen for at
sikre vækst og erhvervsudvikling på tværs af kommunerne i regionen.
Der er derfor brug for at kommunerne i KKR finder sammen med andre
relevante aktører og i fællesskab udnytter de regionale styrkepositioner til at
tiltrække arbejdspladser og skabe vækst. Kommunerne spiller en afgørende
rolle som den aktør, der kan samle de mange aktører og sikre, at
erhvervslivet får de bedste vilkår og en oplevelse af at møde et
sammenhængende erhvervsfremmesystem.
De fælleskommunale interesser spænder vidt. Af eksempler kan nævnes:
• Tiltrække virksomheder og sikre arbejdspladser i kommunerne
• Understøtte iværksættere og virksomheder gennem bl.a. Væksthuset
• Sikre veluddannet arbejdskraft og undgå flaskehalse
• Samarbejde om arbejdskraftoplande i forhold til jobcentrene
• Sikre bosætning og understøtte borgernes selvforsørgelsesevne
• Sikre etablering, udbygning og fastholdelse af den fornødne
infrastruktur såvel digitalt som fysisk
• Sikre udvikling inden for energi- og klimaområdet

Postboks 3370
2300 København S
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•

Fælles turismeudvikling.

KKR udpegelser erhverv- og vækstområdet
Vækstfora
Kommunerne udpeger seks medlemmer til Vækstforum. Udover
kommunerne er regionen, arbejdsmarkedets parter og
uddannelsesinstitutionerne repræsenteret.
Væksthuse
Væksthusene er ejet af kommunerne og leverer i alle 5 KKR områder den
specialiserede erhvervsservice. KKR udpeger fem af syv medlemmer til
Væksthusets bestyrelse, heraf mindst en erhvervsrepræsentant. Udover
kommunerne er Vækstforum og erhvervslivet repræsenteret, samt en
observatør fra Erhvervsstyrelsen.
Det regionale beskæftigelsesråd
Kommunerne udpeger fem medlemmer til det regionale beskæftigelsesråd.
Udover kommunerne er regionen og arbejdsmarkedets parter repræsenteret.
Det Regionale Beskæftigelsesråd skal overvåge og analysere udviklingen på
arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effekter af
beskæftigelsesindsatsen.

Politiske fokusområder
Fælles ståsted og strategi i Vækstforum
Der er etableret seks vækstfora med det formål at skabe og udvikle
rammerne for erhvervsudviklingen i regionen. Regionsrådene har ansvaret
for at udarbejde og vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi med
bidrag fra de regionale vækstfora for så vidt angår de erhvervs- og
vækstrettede dele.
Midlerne som vækstforum disponerer over er regionale midler og EU
strukturfondsmidler. EU-midlerne udgør en vigtig finansieringskilde for at
kunne igangsætte konkrete projekter, der kan medvirke til at skabe
udvikling, vækst og arbejdsplader. Der kan søges projektmidler indenfor
mange forskellige aktiviteter og projekter, herunder: indførsel af ny
teknologi, uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere, fremme
udvikling af nye virksomheder og støtte til eksportaktiviteter bygge- og
anlægsinvesteringer, forbedring af produktionsprocesser, miljø og
energiforbedrende aktiviteter m.v.
Der indgås også hvert år en vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og
de 5 vækstfora. Partnerskabsaftalerne kan bidrage til en mere
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sammenhængende erhvervspolitisk indsats på tværs af det nationale,
regionale og lokale niveau.
Kommunerne er repræsenteret med 6 ud af i alt 20 medlemmer i hvert
Vækstforum, og har derfor stor mulighed for at påvirke hvordan midlerne
anvendes. KKR kan derfor indlede valgperioden med at fastlægge et fælles
ståsted og fælles politiske målsætninger for arbejdet med at skabe job og
vækst. Flere KKR’er har i den forgangne valgperiode udarbejdet fælles
målsætninger. Fx i KKR Sjælland og Hovedstaden, hvor der arbejdes
sammen om en fokuseret vækstdagsorden.
Det fælles ståsted og politiske målsætninger vil også kunne bidrage til at
sikre, at de kommunalt udpegede medlemmer af Væksthusenes bestyrelser
og De regionale Beskæftigelsesråd får et bedre grundlag for at arbejde for
de kommunale interesser i den konkrete udmøntning af midlerne i disse
organer.
Endelig er vil et tæt løbende samspil mellem KKR og de 6 kommunale
medlemmer af vækstforum være en fordel. Det tætte samspil kan medvirke
til at sikre, at de kommunale medlemmer af vækstforum løbende får input
til hvordan midlerne i Vækstforum bedst kan understøtte det kommunale
perspektiv. Det kan fx handle om:
• Hvordan midlerne kommer ud at virke tæt på virksomhederne
• Hvordan midlerne i Vækstforum kan bruges til opkvalificering af
arbejdsstyrken
• Hvordan Væksthuset kan indgå som programoperatør
• Hvordan midler i vækstforum kan komme ud og virke gennem de
kommunale erhvervskontorer.

KKR som samlende aktør
Der er mange faktorer der spiller ind på, hvornår en virksomhed vælger at
etablere sig et givent sted. Kommunerne har i gangsat en række konkrete
lokale erhvervspolitiske indsatser, som har stor betydning for
virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse.
Det sker blandet andet ved, at:
• Kommunerne i de aftaler de indgår med de enkelte
erhvervsfremmeaktører og private rådgivere, sikrer at de trækker i
samme retning, samarbejder og bruger hinandens ressourcer
• Kommunerne sikrer sammenhæng mellem den lokale erhvervsservice
(som kommunerne har ansvaret for) og den specialiserede
erhvervsservice (som væksthuset leverer), hvilket blandt andet kan ske
via de regionale Væksthusaftaler
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Kommunerne indgår i netværk og arbejdsgrupper med erhvervslivet og
statslige myndigheder for at skræddersy de rigtige løsninger til at
understøtte rammerne for det lokale erhvervslivs vækst og tiltrækning af
flere investeringer i kommunen.
• Flere og flere kommuner går sammen i forpligtende samarbejder for
både at stå stærkt i den internationale konkurrence og fordi den enkelte
kommune kan supplere egne lokale styrker, fx på turismeområdet og
udvikling af erhvervsklynger.
•

Der gøres i dag en stor indsats af de mange lokale og regionale aktører for
at skabe vækst. Erhvervsfremmesystemet er dog præget af mange aktører,
der i et vist omfang servicerer de samme kunder og som måske ikke altid
trækker i samme retning, ligesom de ikke altid udnytter hinandens
ressourcer bedst muligt.
KKR vil kunne være den samlende aktør, der sikrer en bedre sammenhæng,
således at erhvervslivet møder et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Regional Væksthusaftale
Det har givet kommunerne nye muligheder i både erhvervs- og
regionalpolitikken, at kommunerne den 1. januar 2007 overtog
erhvervsserviceopgaven for iværksættere og virksomheder. Per 1. januar
2011 overtog kommunerne ansvaret for væksthusene, som leverer
specialiseret erhvervsservice.
I forlængelse heraf indgås hvert år en national aftale mellem KL og
regeringen med overordnede aktivitets- og resultatmål for væksthusene. De
nationalt aftalte mål indarbejdes efterfølgende i de regionale aftaler mellem
væksthusene og KKR i de enkelte regioner.
Aftalesystemet skal på den ene side sikre et nationalt sammenhængende og
ensartet system og på den anden side skal der være plads til regionale
forskelligheder. De regionale væksthusaftaler er et vigtigt redskab for
kommunerne for at sikre, at væksthusene har det rette fokus.
KKR’s rolle er at indgå en regional aftale med væksthuset, som tilgodeser
de kommunale interesser på tværs af kommunerne i KKR bedst muligt.
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1.8

KKR’s hovedområder

NOTAT

KKR hovedområde - uddannelse
Uddannelsespolitik er i et KKR perspektiv mange ting. Der er en fælles
interesse i at få uddannet kvalificerede medarbejdere til kommunerne som
arbejdsgiver, og veluddannede borgere som kan være med til at sikre vækst
og arbejdspladser. Samtidig er kommunerne ansvarlig myndighed for
overførelsesindkomster og beskæftigelsesindsatsen. Den fælles forpligtelse
til at sikre dette drøftes blandt andet i KKR.

Den 13. januar 2014
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2300 København S

KKR har følgende opgaver på uddannelsesområdet:
• Kommunerne skal gennem det fælleskommunale samarbejde i KKR
sikre et optimalt match mellem uddannelser og kommunernes
efterspørgsel efter kompetencer. Det gælder bl.a. i forhold til
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, hvor KKR udpeger
repræsentanter til bestyrelserne.
• Dimensionering af praktikpladser. På velfærdsuddannelser, hvor der er
lønnet praktik dvs. social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske
assistentuddannelse (Pau) og pædagoguddannelsen har KKR til opgave
at indstille til uddannelsesministerierne, hvor mange praktik- og
uddannelsespladser, der er behov for. Det er efterfølgende KKR's
opgave at sikre, at kommunerne stiller de aftalte praktikpladser til
rådighed.
• Kommunerne har i fælleskab en interesse i at sikre tilstedeværelsen af
relevante uddannelser og uddannede for at sikre kvalificerede
medarbejdere til erhvervslivet. Og også for selv at kunne løfte
forsørgelses- og beskæftigelsespolitiske opgaver. Regionale fora, der
beskæftiger sig hermed er bl.a. vækstforum og det regionale
beskæftigelsesråd, hvor KKR udpeger repræsentanter.
KKR udpegelser uddannelsesområdet
Praktikpladsforum/dimensioneringsudvalg
KKR kan nedsætte dimensioneringsudvalg for pædagog og den pædagogiske
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assistentuddannelse (Pau) samt sundhedsuddannelserne (sosuhjælper og
sosuassistent). Udover kommunerne er regionen og de faglige organisationer
repræsenteret. Dimensioneringsudvalgets opgave er at indstille til KKR, hvor
mange praktik- og uddannelsespladser, der er behov for.
Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne
KKR udpeger medlemmer til professionshøjskolerne og
erhvervsakademiernes bestyrelser. Professionshøjskolerne uddanner
eksempelvis lærere, pædagoger, fysioterapeuter, socialrådgivere og
sygeplejersker. Erhvervsakademierne videreuddanner på en lang række
områder som fx det tekniske og økonomisk/merkantile område.
Vækstforum
Kommunerne udpeger seks medlemmer til Vækstforum. Udover
kommunerne er regionen, arbejdsmarkedets parter og
uddannelsesinstitutionerne repræsenteret. Vækstforum har til formål at skabe
og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen, hvor uddannelse er et vigtigt
element.
Det regionale beskæftigelsesråd
Kommunerne udpeger fem medlemmer til det regionale beskæftigelsesråd.
Udover kommunerne er regionen og arbejdsmarkedets parter repræsenteret.
Det Regionale Beskæftigelsesråd skal overvåge og analysere udviklingen på
arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effekter af
beskæftigelsesindsatsen.

Politiske fokuspunkter
Kompetencer kommunerne efterspørger på velfærdsuddannelserne
Kommunerne har i fællesskab en opgave med at sikre et optimalt match
mellem uddannelsernes indhold og kommuners efterspørgsel efter
kompetencer. Det gælder for eksempel i forhold til faglighed, tværfaglighed,
samarbejdsformer, organisation, ressourcebevidsthed, nye løsningsmetoder,
innovation, helhedsorienterede indsatser, evidens og evaluering.
Et omdrejningspunkt heri er at sikre øget praksisnærhed. Det kræver, at
uddannelsesinstitutionerne sikrer, at der undervises i ”praksis”, og at
kommunerne stiller deres ”praksis” mest muligt til rådighed for de
studerende gennem uddannelsesforløbene. KKR kan også formulere fælles
mål for interessevaretagelsen med henblik på at såvel dimensionering af
optag og indholdet på uddannelserne afspejler kommunernes behov.
Det er derfor centralt, at KKR sammen med de udpegede til
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne arbejder for det bedst
mulige match mellem uddannelsernes indhold og kommunernes
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efterspørgsel efter kompetencer. Det gælder fx på folkeskoleområdet, hvor
lærernes kompetencer skal kunne matche den nye folkeskolereform.

Ny pædagoguddannelse
I 2014 skal en ny uddannelse til pædagog implementeres. Uddannelsen
tilrettelægges som noget nyt med mulighed for tre specialiseringer. De tre
specialiseringer er: børne-, skole/fritid- og specialområdet.
Dimensioneringen og fremskaffelsen af praktikpladser skal tage højde
herfor og i den forbindelse også for kommunernes behov for kompetencer
hos de færdiguddannede.
KKR rolle er at medvirke til, at den nye pædagoguddannelse med de tre
specialiseringer implementeres i samarbejde med professionshøjskolerne.

Praktikpladser på SOSU- og PAU fra 2015
Den nationale tre-partsaftale, der regulerer antallet af praktikpladser på
SOSU- og den pædagogiske assistentuddannelse (Pau) udløber i 2015. Det
betyder, at der i KKR skal defineres et nyt elevtal- og findes en ny
fordelingsnøgle mellem kommunerne.

Reform af erhvervsuddannelserne
Regeringen præsenterede i efteråret 2013 et udspil til en reform af
erhvervsuddannelserne. Det er forventningen, at regeringen vil søge et
bredt politisk flertal bag en kommende reform, og at denne forhandles på
plads i starten af 2014. Det overordnede mål med reformen er, at flere unge
skal vælge en erhvervsuddannelse – en faglært uddannelse – efter
folkeskolens 9. eller 10. klasse. KL vil følge implementeringen af reformen
tæt, herunder KKR’s rolle.

Social- og sundhedsuddannelserne og det nære sundhedsvæsen
Kommunerne udvikler i disse år de nære sundhedstilbud inden for
rammerne af det nære sundhedsvæsen. Reformen af erhvervsuddannelserne
bør ses i sammenhæng med kommunernes målsætninger for udviklingen af
det nære sundhedsvæsen og de afledte kompetencebehov, som denne
udvikling forudsætter. KL har iværksat et arbejde om fremtidssikrede
uddannelser på sundhedsområdet – kaldet projekt ”Next Practice i
sundhedsuddannelserne”. Formålet med projektet er at formulere en række
pejlemærker for sundhedsuddannelserne, så de udvikles til at understøtte
kommunernes fremtidige opgaver i såvel det nære sundhedsvæsen, som i
samarbejdet med de specialiserede sygehuse.

Vækst og viden hænger sammen
3

Undersøgelser viser, at vækst og viden hænger sammen. Kommunerne har
derfor en interesse i at løfte uddannelsesniveauet for at sikre arbejdspladser
og velstand i kommunen. Kommunernes interesse i at sikre tilstedeværelse
af arbejdskraft med de rigtige uddannelser aktualiseres også af de
kommende års større anlægsprojekter.
Der er lokale og regionale variationer i befolkningens uddannelsesniveau,
og i dele af landet er man tættere på at opfylde de nationale mål end i andre.
Ifølge de nationale mål skal 95 pct. af en ungdomsårgang have en
ungdomsuddannelse, 60 pct. skal have en videregående uddannelse og
senest indgår det i regeringens forslag til erhvervsuddannelsesreform, at
flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
Der arbejdes lokalt i de enkelte kommuner med at løfte
uddannelsesniveauet i overensstemmelse med de nationale mål. Det sker via
løft af folkeskolen, og arbejdet med at sikre uddannelsesparate unge efter
endt folkeskole. Og i stigende grad i et samarbejde med
ungdomsuddannelserne og ungdommens uddannelsesvejledning (UU’erne),
og mellem jobcentre og ungdomsuddannelser. Det sker også i klynger af
kommuner. Tilsvarende samarbejder kommunerne med virksomheder om
fremskaffelse af praktikpladser og formidling af uddannelsesbehov til
uddannelsesinstitutionerne. Væksthusene bidrager også her med viden om
virksomhedernes kompetencebehov.
I KKR kan kommunerne i fællesskab sætte politisk og ledelsesmæssigt
fokus på området. I den forbindelse vil det være relevant at drøfte
tværkommunale initiativer, udveksle erfaringer om det, der virker m.v.
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KKR’s hovedområder

NOTAT

KKR hovedområder - kollektiv trafik
Kommunerne ejer og driver i fællesskab med regionerne de trafikselskaber,
som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. Kommunerne har
ansvaret for de lokale ruter, mens regionerne har ansvaret for de regionale
ruter og lokalbanerne.
Denne fordeling af opgave og ansvar fordrer samarbejde i forhold til
tilpasning af ruter og udvikling af kvaliteten af den kollektive trafik.
Kommunerne skal samarbejde indbyrdes og der skal samarbejdes med
regionen. KKR’s rolle er derfor at drøfte fælles strategier og samarbejde om
udbuddet af kollektiv trafik.
KKR fungerer også som politisk bagland for de kommunale medlemmer af
trafikselskabets bestyrelse. KKR skal koordinere den kommunale
indflydelse i trafikselskabernes bestyrelse.. Det sker bl.a. ved, at KKR
løbende drøfter, hvordan de kommunale interesser sikres bedst muligt i
forhold til trafikselskaberne.
Regeringen har ultimo december 2013 fremsat lovforslag til ændringer i Lov
om Trafikselskaber i høring. Forslaget ligger i forlængelse af evaluering i
foråret 2013. Der lægges i evalueringen ikke op til grundlæggende ændringer
på området udenfor KKR Hovedstaden og Sjælland.
KKR udpegelser kollektiv trafik
Trafikselskabets repræsentantskab – hver kommunalbestyrelse udpeger 1
medlem.
Trafikselskabets bestyrelse, som udpeges af repræsentantskabet. Består af 7
repræsentanter fra kommunerne og 2 fra regionen.

Den 14. januar 2014
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Politiske fokuspunkter
Sammenhæng i rutenettet
Udfordringerne for kommunerne i den kommende valgperiode bliver stadig
at sikre sammenhæng i rutenettet, både i den lokale bustrafik, der kører på
tværs af kommunegrænserne, og mellem den lokale og den regionale
bustrafik.
Af hensyn til sammenhængen i trafikbetjeningen lægges der i lovforslaget
op til en større koordinering mellem de enkelte trafikbestillere. Det foreslås,
at der udarbejdes et strategisk grundlag for samarbejdet mellem bestillerne
og at trafikselskaberne udarbejder flerårige budgetoverslag.
Det strategiske grundlag skal ses som en form for aftale mellem kommuner
og regioner i trafikselskabet, hvor man overfor hinanden lægger sig fast på
et grundlæggende rutenet. Et rutenet som kommuner og regioner
efterfølgende vil kunne arbejde ud fra i forbindelse med planlægningen af
øvrige ruter. For at understøtte denne planlægning foreslås flerårige
budgetoverslag, der gør det muligt at planlægge over en længere
tidshorisont.

Fokus på økonomien
Der er et fælleskommunalt behov for løbende at skabe overblik og
gennemsigtighed i trafikselskabernes økonomi, således at kommunernes
indkøb af bustrafik sker billigst muligt. Endelig bør der være fokus på den
risikoen for øgede kommunale udgifter ved omlægning af regionale ruter til
potentielle kommunale ruter.

Omlægninger i KKR Sjælland og Hovedstaden
I lovforslaget til ændringer i Lov om Trafikselskaber lægges der op til en
række ændringer i Hovedstadsområdet som har betydning for kommunerne
i KKR Hovedstaden og Sjælland:
• Administrationsomkostningerne til trafikselskaberne deles mellem
kommuner og region som i resten af landet. Hidtil har det været
regionerne, der har dækket omkostningerne
• Fælleskommunale ruter (ruter der går gennem mere end én kommune)
betales primært af de berørte kommuner, hvor udgiften tidligere blev
fordelt efter antallet af pendlere generelt
• Der etableres et samarbejde mellem MOVIA, Metroselskabet I/S og
jernbanevirksomhederne for offentlig servicetrafik på Sjælland, hvor
kundevendte opgaver varetages sammen med ét brand.

2

