
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. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 2015 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 23-11-2015 09:30 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 9.30-12.30.  

Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

i tidsrummet 8.00-9.30 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

René Tuekær, Faxe Kommune 

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune 

John Brædder, Guldborgsund Kommune 

Lene Hatt, Guldborgsund Kommune 

Bo Abildgaard, Guldborgsund Kommune 

John Harpøth, Holbæk Kommune 

Martin Damm, Kalundborg Kommune 

Flemming Christensen, Køge Kommune 

Jette W. Jørgensen, Køge Kommune 

Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune 

Erik Kjelgaard, Lolland Kommune 

Carsten Rasmussen, Næstved Kommune 

Githa Nelander, Næstved Kommune 

Thomas Adelskov, Odsherred Kommune 

Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune 

Jeppe Trolle, Roskilde Kommune 

Stén Knuth, Slagelse Kommune 

Lis Tribler, Slagelse Kommune 

Niels Hörup, Solrød Kommune 

Per Hauge, Solrød Kommune 

Henrik Boye, Solrød Kommune 

Gert Jørgensen, Sorø Kommune 

Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune 

Knud Larsen, Vordingborg Kommune 

 

KL udvalgsmedlemmer  

Ole Glahn, Kalundborg Kommune 

 

Gæster 

Flemming Kronsten, RAR Sjælland  

Carsten Bloch Nielsen, RAR Sjælland 

Direktør Marianne Sumborg, Arbejdsmarkedskontor Øst 

 

Fra Sekretariatet 

Adm. direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune, K17 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune, K17  

Kommunaldirektør Rie Perry, Odsherred Kommune, K17 under punkt 

2.1.  

Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune, K17 under 

punkt 2.2  
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Specialkonsulent Anette Lyngsø, Odsherred Kommune under punkt 2.1.   

Vicekontorchef Thomas Nymann Nielsen, KL 

Chefkonsulent Henrik Fabiansson Haue 

Konsulent Anne Andersen 

 

Afbud 

Dorte Nybjerg, Faxe Kommune 

Pernille Beckmann, Greve Kommune 

Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune 

Finn Martesen, Holbæk Kommune  

Marie Stærke, Køge Kommune 

Mette Touborg, Lejre Kommune 

Lars Hoppe Søe, Næstved Kommune 

Joy Mogensen, Roskilde Kommune 

Karsten Lorentzen, Roskilde Kommune 

Helle Mandrup Tønnesen, Vordingborg Kommune 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden  

MDR-2014-00373 adr 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordenerne er opdelt i: 

1. Beslutningsager 

2. Temadrøftelser 

3. Orienteringsager 

4. Meddelelser 

 

1. Beslutningssager 

Beslutningssager er de sager, hvor KKR konkret skal tage stilling til en 

sag. Beslutningssager kan både være sager, hvor KKR formelt har beslut-

ningskompetencen, og sager hvor KKR anbefaler kommunerne at 

fremme en sag. Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der 

umiddelbart kan tages stilling til indholdet, og at de derfor som udgangs-

punkt ikke kræver en grundig drøftelse på møderne. 

 

2. Temadrøftelser 

Centrale emner dagsordenssættes som temadrøftelser af lidt længere va-

righed. Det er typisk sager, der skal til beslutning i KKR på et senere 

tidspunkt. Ved nye sager er der under temadrøftelserne derfor som ho-

vedregel lagt op til behandling to gange. Første gang til drøftelse og an-

den gang til beslutning. Der har været tradition for, at temadrøftelserne 

oftest bliver indledt af en ekstern oplægsholder. 

 

3. Orienteringssager 

Orienteringssager er sager, der har til formål at bidrage til fælles viden. 

Det er sager, hvor det er vurderet, at de umiddelbart kan tages til efter-

retning uden yderligere dialog. 

 

4. Meddelelser 
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Under dette punkt er oftest korte beskeder fra formandskabet og infor-

mation fra diverse møder. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

Formand for KKR Sjælland Niels Hörup bød velkommen til Henrik 

Boye, Solrød, der er nyt medlem af KKR Sjælland for Liberal Alliance 

(I). Niels Hörup orienterede videre om, at medlem af KKR Sjælland 

Hanne Brøndel, Kalundborg (A) har orlov fra kommunalbestyrelsen. I 

perioden for Hanne Brøndels orlov indtræder hendes suppleant Finn 

Martensen, Holbæk i KKR Sjælland.  

 

  

1.2. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00373 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde den 10. september 2015 blev udsendt den 17. septem-

ber 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender referat af møde i KKR Sjæl-

land den 10. september 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referatet, der desuden er tilgængeligt på KKR Sjællands 

hjemmeside: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74609/cf_202/Re-

ferat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_10.PDF  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74609/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_10.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74609/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_10.PDF
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Beskæftigelse og arbejdsmarked – besøg af for-
mandskabet for RAR Sjælland  

SAG-2015-04839 adr 

 

Baggrund 

På baggrund af ønske fra RAR Sjællands formandskab (Flemming Kron-

sten, DA, (formand), Carsten Bloch Nielsen, LO, samt Gert Jørgensen, 

KKR Sjælland) er dagsordenssat en drøftelse mellem formandskabet for 

RAR Sjælland og KKR Sjælland. RAR Sjællands formand Flemming 

Kronsten vil deltage på mødet med et oplæg.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen.  

 

Sagsfremstilling 

./. Med beskæftigelsesreformen fik kommunerne og KKR et større fælles 

kommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommu-

nerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæfti-

gelsesområdet i KKR. KKR Sjælland besluttede ved drøftelsen af KKR’s 

nye rolle -  eet fælleskommunalt fokusområde i 2015: Beskæftigelsesmu-

lighederne for Region Sjælland i de store anlægsprojekter (herunder bl.a. 

opgaven med at sikre kvalificeret arbejdskraft, uddannelsesinitiativer 

m.v.) og herudover at samarbejde om fokusområder på tværs mellem 

kommunerne i klynger. KKR besluttede samtidig etablering af en admi-

nistrativ struktur på området i form af et tværkommunalt jobforum og 

en styregruppe. (Se evt. oversigt over organiseringen i bilaget.). For-

mandskabet i KKR Sjælland vil i foråret 2016 invitere de kommunale ud-

valgsformænd på beskæftigelsesområdet til en drøftelse om det tværkom-

munale samarbejde. 

 

Med beskæftigelsesreformen blev LBR og RBR nedlagt, og de tidligere 

beskæftigelsesråd blev erstattet af otte regionale arbejdsmarkedsråd  

(RAR). 

KKR Sjælland har udpeget 5 medlemmer af RAR Sjælland: 

– Borgmester Joy Mogensen, Roskilde 

– 2. viceborgmester Marie Stærke, Køge  

– Borgmester Gert Jørgensen, Sorø 

– 2. viceborgmester Erik Kjelgaard, Lolland 

– 1. viceborgmester Dorte Nybjerg, Faxe 
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De regionale arbejdsmarkedsråd skal bl.a. indgå i et samspil med kom-

munerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommu-

nerne.  Og de regionale arbejdsmarkedsråd skal én gang årligt drøfte nyt-

teindsatsen med kommunerne.  

 

Blandt de punkter som RAR Sjællands formand forventes at komme ind 

på er:  Udfordringerne for arbejdsmarkedet på Sjælland, konsekvenserne 

af refusionsreformen (den lokale håndtering), tværkommunalt samar-

bejde om rekrutteringsindsatsen, tværkommunalt samarbejde om uddan-

nelse og opkvalificering af de ledige, strategi for nytteindsats, hvor en år-

lig drøftelse mellem kommuner og RAR indgår i lovgivningen på områ-

det. 

 

 Status for samarbejdet på tværs af kommunerne efterår 2015  

KKR Sjælland fik september 2015 forelagt en status for kommunernes 

samarbejde. Det konkluderes her, at kommunerne har et meget tæt sam-

spil med hinanden på beskæftigelsesområdet. Dette har indtil videre mest 

været præget af uformelle samarbejder med fokus på aktuelle udfordrin-

ger. 

 

Flere kommuner angav i kortlægningen, at man ønsker at samarbejde 

yderligere om bl.a. rekruttering af arbejdskraft. Dette tema er blevet 

drøftet yderligere dels administrativt i regi af det nedsatte jobforum/sty-

regruppe og på møde mellem KKR Sjællands formandskab, erhvervsre-

præsentanter og administrativ styregruppe oktober 2015.  

 

På mødet med erhvervsrepræsentanterne drøftede man behovet for et 

tættere samarbejde mellem virksomheder og jobcentre og behovet for et 

bredere samarbejde på tværs af kommuner fx ved rekrutteringsarrange-

menter. Herudover drøftede man behovet for et generelt kompetenceløft 

af arbejdsstyrken og for i fælleskab at formidle viden om håndværksfag 

og uddannelser rettet mod virksomhedernes behov til de unge. 

 

Jobcentrene er blevet spurgt om konkrete eksempler på rekrutteringssamar-

bejde på tværs af kommunerne, om virksomhedssamarbejdet lokalt, og om samar-

bejde mellem jobcenter/kommune og folkeskole om motivering af de unge ved 

valg af uddannelse og erhverv.  

 

Rekrutteringssamarbejde på tværs:  

Et muligt rekrutteringssamarbejde på Sjælland drøftes og søges pt. nær-

mere beskrevet på administrativt niveau i jobforum. 
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Rekrutteringssamarbejdet er pt. lokalt faciliteret, og kommunerne samar-

bejder typisk med nabokommunerne om konkrete jobordrer. Herudover 

er der ved større projekter og virksomheder en række formaliserede sam-

arbejder/samarbejdsaftaler. (Femern, Storstrømsbro, Novo m.fl.) 

 

Det helt klare billede i jobcentrene i f.t. virksomhedsindsatsen er, at den er 

øget. Nogle jobcentre benytter sig af gensidige partnerskabsaftaler med 

virksomhederne, tilsvarende har jobcentrene helt generelt fokus på god 

service over for virksomhederne. Fx ved rekruttering, ved jobmesser og i 

kommunale samarbejder om virksomhedsservice. 

 

I forhold til samarbejde mellem jobcentre og folkeskoler samarbejdes på 

forskellig måde fx via uddannelse af mentorer og fx om oplysning og vej-

ledning af unge i 8. 9. og 10. klasse i forhold til valg af ungdomsuddan-

nelse og vigtigheden af at få en uddannelse.  

 

Beslutning 

Med afsæt i indledende bemærkninger fra KKR Sjællands formand Niels 

Hörup og formand for RAR Sjælland, Flemming Kronsten drøftede 

KKR Sjælland samarbejdet og samspillet mellem RAR Sjælland, KKR 

Sjælland og kommunerne.  

 

Flemming Kronsten understregede, at RAR Sjælland gerne vil være en 

aktiv medspiller på området, og at man derfor meget gerne vil i dialog 

med alle parter på området, herunder kommunerne. Arbejdsmarkedet er 

præget af faldende ledighed og faldende arbejdsstyrke. En række store 

anlægsinvesteringer er udskudt, det bør bruges til i endnu højere grad til 

at sætte fokus på virksomhedernes behov og herunder også en indsats i 

ft. at udvide arbejdstyrken. RAR Sjælland er pt. ved at lave en strategi-

plan, RAR har fået en ny rolle blandt andet at føre parterne på området 

sammen. Herudover pegede han på, at RAR også kunne bidrage med 

analyser m.v. 

 

Der blev under drøftelsen bl.a. peget på følgende:  

– Ift. nytteindsats blev peget på, afsættet er dialogen med kommunerne 

og ikke at begrænse kommunernes muligheder.  

– En mulig opgave for RAR Sjælland kunne være at facillitere netværk 

og udbredelse af de gode erfaringer også fra andre dele af landet.    

– Der er behov for et samarbejde på tværs af de 17 kommuner/jobcen-

tre for at understøtte virksomhedernes rekruttering. 
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– Et andet samarbejdsområde kunne være aktiviteter i ft. uddannelses-

området fx skills regionalt for at tiltrække elever til erhvervsuddannel-

serne. Tilsvarende kunne man sætte spot på efter- og videreuddannelse 

af ufaglærte og tiltag til at fremme uddannelsesindsatsen. 

 

Niels Hörup redegjorde for, at der pt. (administrativt i regi af jobforum) 

arbejdes med beskrivelse og etablering af et rekrutteringssamarbejde på 

tværs af de 17 kommuner, blandt andet med afsæt i ønsker fra erhvervs-

livsrepræsentanter. Arbejdet tænkes etableret inden for eksisterende øko-

nomi og organisering.  

 

For at give mulighed for en hurtig iværksættelse af rekrutteringssamar-

bejdet besluttede KKR Sjælland at give KKR’ formanskab bemyndi-

gelse til at godkende kommissoriet for samarbejdet. KKR Sjælland vil 

blive orienteret.  

 

  

2.2. Beslutningssag: Regional væksthusaftale for 2016 

SAG-2015-04839 hfh 

 

Baggrund 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der indgået en ny 4-årig 

rammeaftale og en national aftale om væksthusene for 2016. Næste 

skridt er, at hvert KKR indgår en regional aftale med Væksthuset for 

2016.  

 

Den nye rammeaftale for væksthusene understreger som noget nyt 

væksthusenes rolle i at understøtte tværkommunale erhvervspolitiske ini-

tiativer, fx business regioner. På den baggrund er muligheden for at lave 

fælles indsatser for Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden afsøgt. 

Det er resulteret i et forslag om en ens aftale for Væksthus Sjælland og 

Væksthus Hovedstaden. Kommunaldirektørkredsen har behandlet sagen 

og anbefaler, at indstillingen følges. 

 

Indstilling 

Det indstilles:  

– At KKR Sjælland godkender forslag til aftale mellem KKR Sjælland og 

Væksthus Sjælland 

– At aftalen sendes til orientering og opfølgning i kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 

Den nye rammeaftale for 2016-2020 og den nationale aftale for 2016 vi-

derefører i sin grundform de styrende principper fra Væksthusaftalen 
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2015, men som noget nyt understreges væksthusenes rolle i at under-

støtte tværkommunale erhvervspolitiske initiativer, fx business regioner. 

Dette giver en mulighed for at styrke væksthusenes rolle i understøttel-

sen af Greater Copenhagen. 

 

Aftalerne kan findes ved at klikke her:  

– Rammeaftale for væksthusene 2016-2020 

– National aftale for væksthusene 2016 

  

Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regio-

nen, og indgår i et enstrenget system, hvor væksthusene sammen med 

kommunerne og øvrige relevante parter varetager den samlede erhvervs-

service i en klar arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er beskrevet 

som: ”At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomhe-

der til at udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige 

tilbud”. Væksthusenes primære opgave er vækstkortlægninger til virk-

somheder med ambitioner for at sikre, at de udnytter deres fulde potenti-

ale og skaber vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport. 

 

Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene 

er en central samarbejdspartner for både den lokale erhvervsservice, de 

private rådgivere, vidensinstitutioner og andre erhvervsfremmetilbud. 

Væksthusene er erhvervsdrivende fonde, hvor grundkapitalen er ind-

skudt af kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og kommunerne i 

Region Hovedstaden og Væksthusene har en særlig forpligtelse til at få 

det samlede erhvervsservicesystem til at fungere. 

 

./. Forslaget til en regional væksthusaftale for 2016 er udformet, så det i så 

høj grad som muligt binder Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedsta-

den sammen gennem fælles mål og indsatser, samt at disse strategisk bi-

drager til at realisere Greater Copenhagens visioner om vækst. 

 

Indholdet i forslaget til væksthusaftale bygger på, at Væksthusene under-

støtter vækst og udvikling i startups og små og mellemstore virksomhe-

der (SMVer).  De regionale mål skal udnytte de forudsætninger regionen 

har for vækst gennem et sammenhængende enstrenget erhvervsfremme-

system, med fokus på internationalisering. I perioden 2016-2020 er der 

fokus på 3 strategiske indsatsområder, med underliggende mål. Det er 

ideen, at de tre strategiske temaer danner rammen for aftalen i perioden 

2016-2020, mens de konkrete mål udvikles og aftales for det enkelte år 

(se aftalen for uddybning af målene): 

  

1. Et sammenhængende erhvervsservicetilbud 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74149/cf_202/Aftale_om_rammerne_for_V-ksthusene_2016-2020.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74148/cf_202/Aftale_mellem_KL_og_Regeringen_om_V-ksthusene_2016.PDF
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– Kompetenceudvikling 

– Fokus på Vækstlaget 

– Internationalisering 

– Fælles og ensartet tilbud til iværksættere 

2. Bedre adgang til kapital 

– Matchmaking 

3. Analysesamarbejde 

– Analyser (en samlet analyse som omfatter alle kommuner i Greater 

Copenhagen) 

 

Væksthuset havde følgende primære indsatser i 2015: 

– Øget fokus på vækstlaget (virksomheder med højt vækstpotentiale)  

– Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse (Vækstfabrik-

kerne) 

– Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget internationalisering  

– Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

– Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter som imødeser 

virksomhederne i Region Sjællands behov 

– Være den førende regionale vidensbank (Center for Vækstanalyse) 

og sætte vækst på dagsorden 

 

Der er en række umiddelbare fordele ved et tættere samarbejde: 

 

– Større udbud: En større kritisk masse giver mulighed for at udbyde 

tilbud til virksomhederne med større frekvens, hvilket giver en 

bedre mulighed for at få passet programtilbud ind i virksomheder-

nes hverdag. Et eksempel er at man i det nationale projekt Vækst via 

Ledelse arbejdede sammen i Østdanmark omkring de forskellige 

workshops. Det betød dobbelt så mange mulige datoer for virksom-

hederne på Sjælland og en langt større fleksibilitet i det samlede ud-

bud. Samtidig betød større kritisk masse lavere enhedsomkostninger 

pr. workshop. 

 

– Dybere og mere specialiseret udbud: Samarbejdet omkring fx det in-

ternationale område kan muliggøre et dybere og mere specialiseret 

udbud. Det betyder, at en aktivitet omkring mulighederne på det in-

diske marked i dag ikke gennemføres på Sjælland pga. manglende 

kritisk masse, men har mulighed for at blive gennemført, når de to 

Væksthuse samarbejder. Det samme gør sig gældende ift. branche-

specialiseringer, hvor et udbud specifikt rettet mod kreative erhverv 

ikke vil have mulighed for at blive gennemført alene på Sjælland, så 

gør samarbejdet med hovedstaden at en sådan aktivitet kan gennem-

føres. Samlet giver det et dybere og mere specialiseret udbud. 
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– Samtænkning af kompetencer: Væksthusene har en række fag- og 

branchespecialister ansat, men i dag bruges de typisk kun inden for 

egen region, hvilket ofte betyder, at de måske kun bruger 30-60 % af 

deres tid på deres fag- eller brancheekspertise. En samtænkning af 

kompetencer vil betyde, at kvaliteten i den almindelige specialiseret 

erhvervsservice vil forbedres og vil også betyde, at de faglige kom-

petencer holdes skarpe og opdateret hos medarbejderne fordi, de 

bruges oftere. Det betyder altså, at leanspecialisten i Væksthus Sjæl-

land fremadrettet kunne bruge 40 % af sin tid på virksomheder i 

Hovedstaden og vice versa med specialisten i Hovedstaden inden 

for de kreative erhverv (mode, design m.v.), som fremadrettet kunne 

bruge en del af sin tid på virksomheder i Region Sjælland.  

 

– Brug af hinandens innovation: Eksempler Vækstfabrikkerne, Finan-

ceZealand, Center for Vækstanalyse, Hovedstadens Iværksætterpro-

gram. Brug afprøvede produkter fra en region i naboregionen i ste-

det for selv at opfinde den dybe tallerken. Et godt eksempel er ana-

lyserne i Region Sjælland, som Væksthuset udarbejder på vegne af 

Vækstforum. Her er der opbygget et format, som kommunerne er 

tilfredse med, og som er udviklet og afprøvet. Det vil være nemt at 

implementere i Hovedstaden, og den relative omkostning pr. kom-

mune vil blive mindre, blandt andet på grund af datakøb, standardi-

sering m.v. 

 

Et vigtigt opmærksomhedspunkt i det tættere samarbejde er, at de fælles 

indsatser med væksthuset i Region Hovedstaden ikke må skævvride 

Væksthusets samlede indsats til ulempe for den mere virksomhedsrettede 

indsats i forhold til Region Sjællands virksomheder, ikke mindst fordi det 

er en forudsætning at have et stærkt lokalt erhvervsliv, som er i vækst, 

når der skal tiltrækkes talenter og investeringer.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Væksthus 

Sjælland fortsat skal have fokus på kerneopgaven. 

 

  

2.3. Beslutningssag: Socialstyrelsens centrale udmeldinger – afrappor-
tering på hjerneskade- og synsområdet  

SAG-2015-04839 adr 

 

Baggrund 



KKR Sjælland  | 23-11-2015 

 SIDE  |  14 

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013 fik Social-

styrelsen kompetence til at udsende centrale udmeldinger til kommu-

nerne.  

 

../. De to første centrale udmeldinger på det specialiserede område er  

1) Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år og 

2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.  

 

Der er frist for afrapportering til Socialstyrelsen den 1. marts 2016, og 

inden skal afrapporteringen af de centrale udmeldinger behandles/god-

kendes i kommunalbestyrelserne. Fremadrettet vil afrapporteringerne fo-

regå i sammenhæng med de årlige rammeaftaler. Styregruppen for ram-

meaftalen og K17 anbefaler afrapporteringerne på de to centrale udmel-

dinger til KKR Sjælland. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler afrapporteringerne til kommu-

nerne. 

 

Sagsfremstilling 

De centrale udmeldinger indeholder en række spørgsmål til, hvordan 

hver region planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og 

tilbud til disse grupper.  

 

Formålet med de centrale udmeldinger er at sikre den nødvendige koor-

dination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud på 

tværs af kommuner og regioner i forhold til målgruppen for børn og 

unge med alvorlige synsnedsættelser og målgruppen for voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade. 

 

De 17 kommuner og Region Sjælland har udarbejdet fælles rapporter på 

spørgsmålene i Socialstyrelsens to centrale udmeldinger.  

 

Rapporterne bygger på kommunernes svar, afholdelse af workshops med 

bestillere og udbydere på området samt inddragelse af en nedsat arbejds-

gruppe (ekspertpanel), der har vurderet afrapporteringerne ud fra en fag-

lig vinkel.  

 

Kommunernes besvarelser viser overordnet set en tilstrækkelig tilbuds-

vifte og en fornuftig forsyningssikkerhed, men der opleves også udfor-

dringer.  

 

Synsområdet  
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Kommunerne i Region Sjælland melder om 114 børn/unge med syns-

handicap, heraf er 81 registreret i Synsregistret fordelt på 23 børn/unge 

med isoleret synshandicap, 43 børn/unge med sammensatte vanskelighe-

der og 15 børn/unge under udredning/datafejl. 

 

Af højt specialiserede regionale tilbud anvender kommunerne Synscen-

tralen (Vordingborg), CSU Slagelse (Center for Specialundervisning), 

SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) og Synscenter Refsnæs. 

 

Inden for spektret af højt specialiserede indsatser varetages ”IKT-

understøttelse” og ”Sproglig indsats” hovedsageligt lokalt på kommu-

nens andre tilbud, mens andre typer indsatser varetages i samarbejde 

med andre specialiserede institutioner - herunder Synscenter Refsnæs. 

Der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler, og når der rekvi-

reres indsatser uden for det kommunale netværk, er det primært Syns-

center Refsnæs, der anvendes i form af abonnementsaftaler, specialråd-

givning i KaS samt takstfinansierede undervisnings- og botilbud, herun-

der efterskole og STU. 

 

Generelt oplever kommunerne ikke udfordringer i forhold til at sikre det 

nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud i regionen, så længe syns-

center Refsnæs kan varetage de indsatser, som kommunerne ikke selv 

kan varetage. I arbejdet med den centrale udmelding er identificeret be-

hov for:  At skabe klarhed over, hvor de forskellige opgaver løses mest 

hensigtsmæssigt, at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om etab-

lering af en specialistuddannelse, at etablere netværk, der kan gene-

rere/sprede viden og at udvikle mere fleksible tilbud. I forhold til disse 

behov er igangsat en række initiativer. 

 

Samlet kan det konkluderes, at for de ca. 100 synshandicappede børn, 

der er indrapporteret i forbindelse med den centrale udmelding i Region 

Sjælland løftes kommunernes vejlednings- og rådgivningsforpligtelse for-

nuftigt i de tre tilbud, der leverer ydelser inden for området. Synscenter 

Refsnæs udgør en forudsætning for den mest specialiserede opgaveløs-

ning med specialrådgivning i form af udredning, materialeproduktion, 

uddannelse af fagprofessionelle og vidensbasering af det synsfaglige ar-

bejde. Hertil med facilitering af synsfaglige netværk for målgruppen, de-

res familier og synskonsulenterne. 

 

Hjerneskadeområdet 

I Region Sjælland anvendes primært 3 højt specialiserede tilbud – BOMI, 

Kurhus og Kildebo. Status er, at alle kommuner i Region Sjælland anven-



KKR Sjælland  | 23-11-2015 

 SIDE  |  16 

der specialiserede tilbud i de sager, hvor det er nødvendigt. Der er hjer-

neskadekoordinatorer i 15 ud af 17 kommuner. Mange har gennemført 

kompetenceudvikling via puljemidler. 

 

Kommunerne i Region Sjælland har ca. 100 borgere med kompleks er-

hvervet hjerneskade, og disse behandles primært inden for regionens 

egne højt specialiserede tilbud både kommunale og private tilbud, og kun 

i mindre grad på andre tilbud uden for regionen. 

 

Tilbudsviften inden for dette specialiserede område i Region Sjælland 

vurderes at have en god dækningsgrad i forhold til målgruppens behov 

for højt specialiserede tilbud. Generelt opleves ikke udfordringer i for-

hold til forsyningssikkerheden, men der kan være potentielle økonomiske 

udfordringer. 

 

Af udfordringer nævner nogle kommuner bekymring for, at tilbuddene 

bliver sårbare i forhold til faglighed og økonomi på grund af den lille 

målgruppe og den høje pris. Det er her vigtigt, at udvikle tilbuddene, op-

retholde fagligheden og understøtte tilbuddene med fokus på stabil efter-

spørgsel.  

 

Generelt er billedet, at kommunerne samarbejder inden for dette specia-

liserede område herunder via køb af pladser og kompetenceudvikling 

m.v. på hinandens specialiserede tilbud. Det kommunerne ikke kan klare 

selv, købes oftest hos de andre kommuner i regionen eller eksternt.  

 

Generelt er indsatsen på området tilfredsstillende. I perioden fra 2013 og 

fremover har kommunerne oplevet en række forbedringer med bedre vi-

sitation via bedre koordinering områderne imellem, flere og bedre gen-

optræningsplaner, større inddragelse af borgere og pårørende og mere 

samarbejde på tværs af kommunerne, hvilket skyldes, at der har været 

øget fokus på området. 

 

Samlet set er det vurderingen, at kommunerne i forhold til den lille mål-

gruppe som den centrale udmelding dækker over, varetager opgaven til-

fredsstillende. Kommunerne anvender de højt specialiserede tilbud og 

koordinerer mellem hjerneskadekoordinatorerne, som generelt har løftet 

opgaven i forhold til målgruppen. 

 

Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger har været drøftet i det re-

gionale dialogforum om handicap med deltagelse af repræsentanter for 

DH. Dialogforum havde ingen konkrete bemærkninger til de enkelte af-

rapporteringer.   
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Kommende central udmelding: 

./. Socialstyrelsen har udsendt en central udmelding om borgere med svære 

spiseforstyrrelser til kommunerne den 2. november 2015. Denne afrap-

porteres i sammenhæng med rammeaftale 2017.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.4. Beslutningssag: Dimensionering af social- og sundhedsuddannel-
serne og uddannelsen til pædagogisk assistent 2016  

SAG-2015-04839 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland skal beslutte dimensioneringen på social- og sundhedsud-

dannelserne i 2016 og fordelingen af praktikpladser for henholdsvis 

SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter kommunerne imellem. KKR skal 

ligeledes fastsætte optaget på den pædagogiske assistentuddannelse for 

2016. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

– Drøfter fordelingsnøglen med henblik på at reducere optaget på so-

cial- og sundhedshjælperuddannelsen med 94 elever i de 17 kommuner  

– Beslutter, at den ny fordelingsnøgle - som anbefalet af dimensione-

ringsudvalget - tages i brug ved fastsættelse af SOSU-

dimensioneringen i 2016 

– Beslutter at i det omfang dimensioneringen af SOSU-assistentelever  

ikke kan øges, fastholdes en  dimensionering af SOSU-

assistentuddannelse svarende til i 2015, herunder fordelingen  

– Beslutter at dimensioneringen på pædagogisk assistentuddannelsen i 

2016 er den samme som 2015, og at  

– KKR Sjælland over for de centrale parter gør opmærksom på, at den 

planlagte revision af social- og sundhedsassistentuddannelsen bør 

fremskyndes. 

 

Sagsfremstilling 

./.  KL har den 25. september 2015 udsendt brev med anbefaling om uddan-

nelseskapacitet på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og Pæda-

gogisk assistentuddannelse (PAU) i 2016. Baggrunden er, at der endnu 

ikke er enighed om en ny styringsmodel, som afløser for trepartsaftalen 
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fra 2007.  Af hensyn til kommunernes videre budgetplanlægning, ar-

bejdsgiveransvar og de allerede optagne elever er det nødvendigt at sikre 

klarhed om uddannelseskapaciteten for 2016. Derfor anbefales kommu-

nerne at planlægge efter måltal, der stammer fra Finansministeriets ar-

bejdskraftprognose.  

 

Tallene indebærer på landsplan en reduktion i antallet af SOSU-

hjælperelever på i alt 800 fra 2015 til 2016 og en stigning på 400 SOSU-

assistentelever – af sidstnævnte knap halvdelen i kommunerne, idet prak-

tikpladser for SOSU-assistenter forudsætter en aftale med regionen.  

 

Fordelingen af SOSU-hjælpere og -assistenter mellem de fem KKR-

områder er baseret på en fordelingsnøgle, hvor fordelingen i højere grad 

afspejler de ændringer i demografien mellem KKR-områder, der er sket i 

årene siden 2007, hvor trepartsaftalen har låst dimensioneringen fast. 

Fordelingsnøglen afvejer ligeligt den faktiske udvikling i ældrebefolknin-

gen med den hidtidige fordeling af praktikpladserne. Denne vægtning er 

valgt for at tage højde for både de demografiske forskydninger mellem 

KKR-områderne, og at der ikke sker voldsomme ændringer på én gang 

og med meget kort varsel.  

 

Den ny fordelingsnøgle betyder for kommunerne i KKR Sjælland føl-

gende ændringer i antal elever på social- og sundhedsuddannelserne: 

94 færre social- og sundhedshjælperelever -  i alt 1143 

39 flere social- og sundhedsassistentelever - i alt 320 kommunale elever. 

 

./. Fordelingen på kommuner efter den ny fordelingsnøgle fremgår af den 

vedlagte oversigt.  

 

Behandlingen i dimensioneringsudvalget: 

KKR Sjællands dimensioneringsudvalg (Henrik Hvidesten, Ringsted (for-

mand), Carsten Rasmussen, Næstved, Sten Knuth, Slagelse) har holdt 

møde den 27. oktober 2015. Ringsted kommune er ankerkommune og 

sekretariatsbetjener udvalget. 

 

Da der endnu ikke foreligger en central aftale om dimensioneringen i 

2016, mener dimensioneringsudvalget, at KL´s fordelingsnøgle (bilag 2) 

er et godt alternativ. Her tilgodeses, at kommunerne har behov for at ud-

danne færre social- og sundhedshjælpere til fordel for flere social- og 

sundhedsassistenter.  
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Dimensioneringsudvalget anbefaler, at fordelingsnøglen tages i brug ved 

fastsættelse af SOSU-dimensioneringen i 2016 og indstiller, at fordelings-

nøglen diskuteres på det kommende KKR-møde m.h.p. at reducere so-

cial- og sundhedshjælperoptaget med 94 elever i de 17 kommuner.  

  

Dimensioneringsudvalget anbefaler at øge optaget af social- og sund-

hedsassistentelever med 39 elever i 2016. Det øgede optag er dog betin-

get af et samarbejde med Region Sjælland. Idet eleverne skal i somatik-

praktik på sygehusene. I et administrativt svar har Region Sjælland, givet 

udtryk for, at man fastholder dimensioneringen fra 2015 indtil en central 

aftale foreligger. Det er dermed ikke muligt at øge optaget med 39 social- 

og sundhedsassistentelever i 2016. 

 

Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)   

./. Med hensyn til PAU anbefaler KL, at kommunerne i 2016 planlægger 

under hensyn til, at et meget stort antal elever allerede er startet på 

grundforløbet så vidt vides nogenlunde svarende til antallet i 2015. KL 

vil i de videre drøftelser med ministeriet og de faglige organisationer dog 

lægge vægt på, at antallet af PAU-elever skal reduceres fremover. Forde-

lingen af PAU-elever i 2015 vedlægges. Dimensioneringen var i 2015 i alt 

på 265 elever.  

 

Behandlingen i dimensioneringsudvalget: 

Dimensioneringsudvalget anbefaler, at dimensioneringen på PAU i 2016 

er den samme som i 2015. Dette primært for at undgå, at elever på nuvæ-

rende grundforløb lander i en uddannelsesmæssig blindgyde. 

 

Vedrørende Social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Der er en særskilt problemstilling i forhold til uddannelsen til social - og 

sundhedsassistent. Idet et øget optag i kommunerne indebærer etablering 

af somatik praktikpladser på sygehusene.  

 

KL har tilkendegivet, at man igennem det seneste år har arbejdet på og 

fortsat arbejder på at få udviklet en ny uddannelsesmodel, som vil kunne 

tage højde for den beskrevne flaskehalsproblematik. Efter det oplyste 

bl.a. således, at dele af den nuværende somatik praktik vil kunne gen-

nemføres på kommunale akut- og rehabiliteringsafsnit. Den nye uddan-

nelsesmodel skulle have været implementeret i 2016, men forventes nu 

først i 2017.  

 

Dimensioneringsudvalget drøftede på møde oktober 2015, at der er be-

hov for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter, og i den forbin-
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delse forventningen om øget kvalitet i en ny social- og sundhedsassi-

stentuddannelse med mulighed for øget kommunal praktik. Man pegede 

med afsæt i erfaringer fra gennemført forsøgsforløb på, at der er behov 

for revision af uddannelsen frem for lokale forsøg/pilotprojekter.  

 

Dimensioneringsudvalget indstiller, at en revision af social- og sundheds-

assistentuddannelsen bør fremskyndes, idet øget kompleksitet og opga-

veglidning fortsat udfordrer kommunerne i det nære sundhedsvæsen. Di-

mensioneringsudvalget beder KKR Sjælland gøre opmærksom på dette 

over for de centrale parter. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen, idet det blev understreget, at KKR 

Sjælland ønsker, at den planlagte revision af uddannelsen til social- og 

sundhedsassistent bør fremskyndes, sådan at dele af den nuværende so-

matik praktik i uddannelsen til social- og sundhedsassistent vil kunne 

gennemføres i kommunerne. 

 

  

2.5. Beslutningssag: Praksisplan - Sygebesøg  

SAG-2015-04839 hfh 

 

Baggrund 

Den nye overenskomst for Almen Praksis giver mulighed for at decen-

tralisere to ydelser; samtaleterapi og sygebesøg.  

 

 En arbejdsgruppe nedsat under Praksisplanudvalget har udarbejdet en 

analyse af den nuværende brug af ydelsen for sygebesøg. Derudover har 

gruppen udarbejdet forslag til modeller for den fremtidige håndtering af 

ydelsen samt forslag til forskellige tiltag, som kan optimere sygebesøg i 

regionen.  

 

Praksisplanudvalget har behandlet forslagene og har besluttet, at de kon-

krete forhandlinger kan igangsættes. Der ønskes derfor en drøftelse i 

KKR, med udgangspunkt i de fremlagte forslag med henblik på, at få 

mandat til de videre forhandlinger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen. 

 

Sagsfremstilling 

./. Analysen viser blandt andet: 
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– Samlede honorar til sygebesøg i regionen udgør årligt ca. 14 mio. kr. i 

2013 og 2014. Der er pr. år aflagt ca. 56.000 sygebesøg fordelt på ca. 

20.000 patienter  

– Grundydelserne for sygebesøg er opdelt i forskellige delydelser - syge-

besøg opdelt på afstande, sygebesøg til gruppe 2 sikrede, sygebesøg på 

institutioner samt opsøgende hjemmebesøg. 95% af sygebesøgene er 

almindelige sygebesøg aflagt inden for en zone på 16 km  

– Langt de fleste sygebesøg køres til ældre patienter. Ca. 30% af bor-

gerne fra 80 år og opefter har haft min. 1 sygebesøg i 2013  

– Regionen ligger på niveau med de andre regioner, hvad angår brugen 

af sygebesøg   

– Helt generelt kan det konkluseres, at der er er en meget stor spredning 

i aflæggelse af sygebesøg fordelt på praksis og kommuner. Det har 

ikke været muligt at forklare denne spredning med  

– Geografisk placering i regionen  

– Antal patienter  

– Placering i kommune  

– Praksisstørrelse  

– Patienternes alder  

– Praksis placering i by og på land  

– Borgere på plejecentre står for ca. halvdelen af alle sygebesøg.  

 

./. Der er udarbejdet et kort, som for hver kommune viser en oversigt over 

placeringen af de kommunale korttidspladser. Oversigterne viser, at 

pladserne i langt de fleste tilfælde er placeret tæt på almen praksis. Det 

betyder, at der i langt de fleste tilfælde er en eller flere lægepraksis inden-

for 15 km. Dog viser kortene også, at der er flere eksempler på at kom-

munerne placerer disse pladser i mindre byer, hvor der fx kun er en læge-

praksis.  

 

./. Modellerne og forslag til tiltag bygger på følgende forudsætninger:  

– Ønsket om at sikre en ensartet anvendelse af sygebesøg 

– Fokus på mulighed for gennem innovation og digitalisering at opti-

mere anvendelsen af sygebesøg 

– Behov for at afdække nye måder at løse opgaven på 

– Reducering af lægernes tid på landevejen 

– Opgaven skal løses effektivt og på lavest mulige omkostningsniveau 

– Sygebesøg skal ligge inden for rammerne af almen praksis opgavepor-

tefølje 

– De praktiserende læger (PLO) skal dække 100 % af alle sygebesøg 

 

Sygebesøg der foreslås aflagt som beskrevet i nuværende overenskomst: 

– Borgeren har bopæl inden for 15 km fra lægen 
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– Borgere med læge udenfor 15 km og hvor lægen før den 1. september 

2014 har accepteret at borgeren er tilmeldt praksis 

– Borgere med læge udenfor 15 km der har frasagt sig retten til sygebe-

søg, her kan lægen efter eget valg aflægge sygebesøg  

– Borgere i sygesikringsgruppe 2 har de ret til sygebesøg 

 

Sygebesøg, hvor der foreslås nye modeller: 

– Borgere med læge udenfor 15 km uden mulighed for at vælge mellem 

to læger indenfor 15 km 

– Borgere med midlertidigt ophold på kommunale pladser udenfor 15 

km. 

 

Ad. Borgere med læge udenfor 15 km uden mulighed for at vælge mellem to læger in-

denfor 15 km. 

Disse patienter har valgt en læge udenfor 15 km, og da de på tidpunktet 

for lægevalget ikke havde mulighed for at vælge 2 læger indenfor 15 km, 

er regionen forpligtet til at stille sygebesøg til rådighed for dem. Sygebe-

søg kan aflægges på 3 måder: 

 

1. Patienten transporteres til lægen for regionens regning 

Regionen etablerer en siddende transport for de patienter, som af 

helbredsmæssige årsager ikke selv kan fragte sig ind til lægens praksis. 

Det er lægen, som skønner, om der er behov for transport. Såfremt 

dette er tilfældet, kan patienten på lægens vegne rekvirere kørsel via 

kørselskontoret. Hvis patienten kan transporteres som siddende pati-

ent til klinikken, betaler regionen transporten. 

2. Egen læge aflægger sygebesøg 

Hvis det vurderes, at der er behov for sygebesøg kan egen læge fore-

tage sygebesøget, selvom det ligger udover 15 km 

3. Egen læge kontakter en nærmeste læge, som aflægger sygebesøg 

Hvis det vurderes, at der er behov for sygebesøg kan egen læge kon-

takte nærmeste læge, som foretager sygebesøget. 

 

Det anbefales, at man i de enkelte Kommunal-lægelige udvalg (KLU) 

indgår aftale om, at borgere som flytter til plejecentre og skal skifte læge 

i den forbindelse, sikres mulighed for tilmelding hos en læge indenfor 15 

km. 

 

Ad. Borgere med midlertidigt ophold på kommunale pladser udenfor 15 km 

Disse borgere er midlertidigt placeret på en kommunal plads og er fort-

sat tilmeldt egen læge. I nogle af disse situationer vil afstanden mellem 

lægen og borgeren overskride 15 km. Der skitseres 2 løsningsmodeller i 

forhold til aflæggelse af et sygebesøg: 
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1. Egen læge kontakter stedlig læge, som aflægger sygebesøg 

2. Egen læge aflægger sygebesøg, hvis der er væsentlige faglige grunde 

til det. 

 

Alle kommuner skal i de lokale KLU’er træffe aftale med 1-2 læger inden 

for en radius af 15 km fra de konkrete kommunale korttidspladser. Disse 

læger opfattes som ”stedlige” læge ift de konkrete midlertidige pladser i 

kommunen. KLU har mulighed for at tage højde for lokale forhold så 

den mest optimale løsning anvendes. Hvis der i KLU ikke kan opnås 

enighed om dette, er det altid egen læge, der foretager sygebesøget. Det 

skal præciseres, at alle læger i en kommune er forpligtet af den aftale, 

som der opnås enighed om i KLU. 

 

Herudover har praksisplanudvalget besluttet følgende fokusområder og tiltag:  

1. Sikring af ensartet anvendelse af sygebesøg 

Der igangsættes en analyse af, hvordan det kan sikres, at sygebesøg 

aflægges med en større ensartethed ift borgernes behov. 

2. Kompetenceniveau og forventningsafstemning 

Det analyseres, om det er fornuftigt og muligt at fastlægge et niveau 

for kompetencerne hos plejepersonale med henblik på at sikre, at op-

gaven omkring sygebesøg løses på det lavest mulige omkostningsni-

veau. 

Det undersøges, om der kan udarbejdes en model, som sikrer opti-

mal forventningsafstemning mellem læge og plejepersonale således, 

at plejepersonale har retningslinjer for, hvornår det er relevant at re-

kvirere et sygebesøg. 

3. Digitaliseringsindsatser 

Alle parter skal være bevidste om de digitale/teknologiske mulighe-

der og følge disse tæt fremadrettet. 

– Der gennemføres et projekt, som afdækker muligheden for at an-

vende digitale løsninger ifm sygebesøg, fx brug af iPads. 

– Telefonisk stuegang. Det undersøges om erfaringerne med telefo-

nisk stuegang med fordel kan udbredes til andre praksis. 

– Opsætning af it-arbejdsstationer. Der følges op på et igangværende 

projekt med anvendelse af it-arbejdsstationer på plejecentrene. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland gav de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget 

mandat til de videre forhandlinger og tiltrådte anbefalingerne. 
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2.6. Orienteringssag: Om principper for takstfastsættelse i Socialtilsyn 
Øst 

SAG-2015-04839 adr 

 

Baggrund 

Ifølge bemærkningerne til lov om socialtilsyn skal finansiering af social-

tilsynet hvert år drøftes i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen 

som led i rammeaftalerne på det sociale område, og det almene ældre bo-

ligområde, jf. servicelovens § 6, idet fastsættelse af tilsyns- og godkendel-

sestaksterne samt den objektive finansiering dog ikke er en del af sty-

ringsaftalen. K17 og styregruppen for rammeaftalen har fået forelagt sa-

gen, og har taget sagen til efterretning.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

Finansieringen af driften af socialtilsynene hviler på lovens og bekendt-

gørelsens bestemmelser. 

 

For opgaven med det generelle tilsyn for plejefamilier sker finansieringen 

ved en objektiv takst i forhold til kommunernes antal af 0 – 17 årige, 

mens der er tale om en omkostningsbestemt takst på det øvrige område. 

Socialtilsyn Øst’s forventning er, at taksterne falder. 

 

Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finan-

sieringsbidrag med afsæt i mere realistiske forudsætninger om antallet af 

tilbud og plejefamilier. Det har reelt vist sig, at der er færre tilbud og ple-

jefamilier end forudsat for 2014 og 2015.  

 

De fem socialtilsynskommuner har indgået et tæt samarbejde og arbejder 

på en lang række områder med udgangspunkt i fælles vedtaget princip-

per. Der er dog foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, 

der tager højde for nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været 

dimensioneret med takstmodellen. Den væsentligste ændring er, at re-

godkendelserne bortfalder og erstattes af almindelige driftsorienterede 

tilsyn. Der er også andre små opgaver, der bortfalder i 2016 i forhold til 

2015, herunder bl.a. § 85-afgørelser. 

 

Der er således omkring takstmodellen bl.a. aftalt følgende tilføjede opga-

ver: 

– Råd og vejledning til tilbud i forhold til indberetning på Tilbudsporta-

len 
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– Væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse 

– Tilsyn.dk – intern support, udvikling samt datatræk 

– Faglig kvalitetssikring via auditforløb m.m. 

– Intern økonomistyring og betaling af regninger 

– Meropgave vedrørende transport. 

 

Der er fortsat enighed om, at socialtilsynene skal styres så omkostnings-

effektivt, som overhovedet muligt. I forlængelse heraf, er det aftalt, at di-

mensioneringen af socialtilsynene fortsat læner sig tæt op ad forudsæt-

ningerne for kommunernes tildeling af DUT-midler til dette område, da 

der endnu ikke er tilstrækkelig erfaring med de enkeltes opgavers faktiske 

omfang. 

 

Socialtilsyn Øst udmeldte de foreløbige takster for 2016 primo septem-

ber 2015 og forventer, at kunne udmelde de endelige takster for 2016 

medio november 2015.  

 

De foreløbige takster for tilbud for 2016 er således og sammenlignet 

med 2015 takster: 

Takstkategori 2015 
2016 

Foreløbig 

0 – 7 31.573 31.227 

8 – 24 37.888 37.221 

25 – 49 63.147 61.967 

>50 94.720 92.889 

Ny-godkendelser 
  

0 – 7 21.329 25.345 

8 – 24 25.594 30.209 

25 – 49 42.657 50.296 

>50 63.986 75.392 

Væsentlig ændring af eksisterende 

godkendelse   

0 – 7 10.664 6.988 

8 – 24 12.797 8.331 

25 – 49 21.329 13.870 

>50 31.993 20.789 

Skærpet tilsyn 
  

0 – 7 7.893 7.807 

8 – 24 9.472 9.305 

25 – 49 15.787 15.492 
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>50 23.680 23.222 

Fastsættelsen af tillægstakster (bl.a. tilbud med mere end to afdelinger) 

skal ske ud fra en konkret vurdering. Tillægstaksterne skal være omkost-

ningsbestemt. Socialtilsyn Øst vil derfor i de enkelte sager træffe afgørel-

ser om en eventuel tillægstakst. Der vil blive truffet afgørelse i de enkelte 

sager efter tilsynsbesøg. Konkret betyder det, at omfanget af tillægstak-

ster ikke kan udmeldes som standardtakster. 

 

De foreløbige takster for objektive finasiering for 2016 er således og 

sammenlignet med 2015 takster: 

Kommune 
Finansieringsbidrag 

2015 

Foreløbig finansie-

ringsbidrag 2016 

Greve 1.579.661 1.568.352 

Køge 1.914.864 1.899.238 

Lejre 908.099 893.292 

Roskilde 2.638.941 2.618.349 

Solrød 743.608 736.009 

Faxe 1.075.194 1.056.352 

Guldborgsund 1.587.184 1.561.708 

Kalundborg 1.441.934 1.412.802 

Lolland 1.081.993 1.056.063 

Næstved 2.462.732 2.420.626 

Odsherred 826.071 810.823 

Ringsted 1.080.691 1.062.707 

Slagelse 2.245.292 2.209.471 

Sorø 932.404 918.422 

Stevns 624.833 619.888 

Vordingborg 1.268.763 1.236.888 

Hjørring 1.950.887 1.915.992 

 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.7. Orienteringssag: Børnehus Sjælland – budget 2016  

SAG-2015-04839 adr 
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Baggrund 

Økonomien i børnehus Sjælland reguleres gennem Bekendtgørelse 1153 

af den 1. oktober 2013. Heraf fremgår blandt andet, at:  

– Budgettet fastsættes af driftskommunen (i dette tilfælde Næstved 

Kommune)  

– 60 % af budgettet finansieres gennem objektiv fordeling af kommu-

nerne i regionen i forhold til antallet af 0-17-årige børn og unge den 1. 

januar året før (1. januar 2015) 

– 40 % af driftsomkostninger finansieres via betaling pr. forløb fra bar-

nets eller den unges handlekommune 

– Eventuelt overskud og underskud i børnehusene efterreguleres ved 

indregning i budgettet for børnehusene senest 2 år efter, at underskud-

det eller overskuddet er opstået. 

 

Næstved Kommune fremlægger hermed budget for 2016 for Børnehus 

Sjælland til orientering. K17 og styregruppen for rammeaftalen har fået 

forelagt sagen og har taget sagen til efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Børnehusene startede som en ny ordning den 1. oktober 2013. Der var 

tale om nye aktiviteter uden forudgående erfaringer, der kunne danne 

grundlag for de første budgetter. Det konkrete sagstal og ikke mindst 

den nødvendige tid til den krævede indsats i sagerne, var baseret på me-

get usikre skøn.  

 

Næstved Kommunes budget for 2016 bygger først og fremmest på erfa-

ringer fra Børnehus Sjælland, men suppleret med erfaringer fra andre 

børnehuse. Der er således tale om et sikrere grundlag, selvom udsvin-

gene fortsat er store.  

 

De udgiftsdrivende forhold med hensyn til de sagsbehandlende medar-

bejdere er ressourceforbruget pr. sag samt naturligvis antallet af sager. 

Budget 2015 hviler på en antagelse om 150 børnehussager. En frem-

skrivning af det nuværende antal sager tilsiger, at der i 2015 vil være i alt 

184 børnehussager.  

 

Med en forventning om, at stigningen efterhånden vil aftage, da be-

vidstheden hos kommunerne om deres pligt til at bruge børnehuset er 

højere, budgetteres med 190 sager i 2016.  
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Det er derudover blevet synligt for Børnehus Sjælland, som for de øvrige 

børnehuse, at sagsbehandlingen kræver mere tid, end børnehusene først 

havde budgetteret. Aktuelt har Børnehus Sjælland en sagsbehandlingstid, 

der i nogle sager nærmer sig den samlede tid, kommunerne har til at lave 

en børnefaglig undersøgelse. Da børnehusets udtalelse skal indgå i kom-

munens børnefaglige undersøgelse er det naturligvis helt uacceptabelt. 

Den lange sagsbehandlingstid skyldes både det større antal sager, og at 

sagerne kræver en større indsats af børnehusets medarbejdere end ven-

tet.  

 

Budgettet for sagsbehandlende medarbejdere er 3 socialrådgivere og 2,5 

psykologer. Det betyder i praksis ca. 63 sager pr. sagsbehandler og 76 sa-

ger pr. psykolog.  

 

Der er tale om en udvidelse med to medarbejdere både for at kompen-

sere for de større antal sager og det større ressourceforbrug pr. sag.  

 

Oveni dette kommer de mange rådgivningssager, hvor kommunernes 

sagsbehandlere henvender sig for at få et godt råd i en sag, der ikke bli-

ver en egentlig børnehussag. De er ikke med i de tidligere nævnte sagstal.  

 

Udgifter til ledelse, administration og bygningsudgifter er alene prisfrem-

skrevet i forhold til budgetterne for 2014 og 2015.  

 

Stigningen i antallet af sager øger behovet for ventefaciliteter, samtale-

rum og kontorer. Der kan derfor i 2016 meget vel blive behov for en 

mindre udvidelse af det anvendte areal. Der mangler imidlertid afklaring 

af en udvidelse af pligten til videoafhøring samt en afklaring af behovet 

for egentlige sundhedsfaglige faciliteter i børnehuset. Begge disse forhold 

vil kunne påvirke behovet.  

 

Budget 2016 

Løn           4.478.573 

Materiale og aktivitetsudgifter          71.497 

IT, inventar og materiel 300.757 

Bygningsdrift og husleje 869.210 

Administrationsbidrag 228.801 

I alt      5.948.839 

 

Det svarer til en samlet udvidelse på ca. 24 % af budgettet (udover pris-

fremskrivningen) med en udvidelse i antallet af sager på ca. 27 %. 
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Det betyder, at den objektivt finansierede del i 2016 vil udgøre 3.569.303 

kr. hvilket er 26 % mere end i 2015. Andelen til den ”sagsfinansierede” 

del vil stige tilsvarende og udgøre 2.379.536 kr., men da den skal fordeles 

på et større antal sager, vil udgiften pr. sag falde svagt fra den nuværende 

12.626 kr. i 2015 til 12.524 kr. i 2016.  

 

Det større antal sager end budgetteret i 2015 har givet en større indtægt, 

der gør, at Næstved Kommune forventer et overskud på 400.000 kr. 

Frem for at vente til 2017 med at indregne dette overskud, medregnes 

det i 2016, så stigningen i pris afbødes og den fulde virkning først slår 

igennem i 2017. Overskuddet medregnes i den objektive finansiering, så 

alle kommuner får deres relative andel af det.  

 

Det betyder, at den objektive finansiering for 2016 falder til 3.169.303, 

hvilket svarer til en stigning på ca. 12 % inklusiv prisfremskrivning.  

 

Den objektive fordeling mellem regions kommuner ser således ud: 

 Antal 0-17-

årige børn 

og unge 

Andel 

af det 

sam-

lede an-

tal 

Objektiv 

udgift i 

2016  

Objektiv 

udgift 

fremover  

Greve 10.888 6,5% 204.631 230.458 

Køge 13.228 7,8% 248.610 279.987 

Lejre 6.214 3,7% 116.787 131.527 

Roskilde 18.173 10,8% 341.547 384.654 

Solrød 5.098 3,0% 95.813 107.905 

Faxe 7.343 4,4% 138.006 155.424 

Guldborg-

sund 

10.829 6,4% 203.522 229.209 

Holbæk 15.029 8,9% 282.458 318.107 

Kalundborg 9.860 5,8% 185.311 208.699 

Lolland 7.326 4,3% 137.686 155.064 

Næstved 16.858 10,0% 316.833 356.820 

Odsherred 5.638 3,3% 105.962 119.335 

Ringsted 7.384 4,4% 138.776 156.291 

Slagelse 15.381 9,1% 289.074 325.558 

Sorø 6.412 3,8% 120.508 135.718 

Stevns 4.330 2,6% 81.379 91.650 

Vordingborg 8.641 5,1% 162.401 182.897 

I alt 168.632 100,0% 3.169.303 3.569.303 
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./. Vedlagt til evt. orientering brev til KKR Sjælland fra Socialstyrelsen om 

håndtering af data i børnehuset. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.8. Orienteringssag: Greater Copenhagen 

SAG-2015-04839 hfh 

 

Baggrund 

KKR Sjælland orienteres løbende om status vedr. Greater Copenhagen 

både i forhold til forhandlingerne om etableringen af den nye organisa-

tion og status på de igangsatte tiltag. 

 

Den 4. november godkendte Øresundskomiteen, forslaget om at om-

danne den nuværende samarbejdsorganisation, Øresundskomiteen til the 

Greater Copenhagen & Skåne Committee. Endvidere orienteres om sta-

tus på projektet for forbedring og forenkling af erhvervsfremmesyste-

met. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Organisering - Omdannelsen af Øresundskomiteen 

Øresundskomiteen har på et møde den 4. november 2015 besluttet at 

omdanne den nuværende komité til Greater Copenhagen & Skåne Com-

mittee pr. 1. januar 2016. Der var blandt Øresundskomiteens medlem-

mer bred opbakning til forslaget både fra de danske og svenske medlem-

mer og der var enighed om, at det uudnyttede potentiale ved fælles mar-

kedsføring og samarbejde med henblik på at skabe vækst og arbejdsplad-

ser skal realiseres. 

I alt 28 af de 30 fremmødte stemte for omdannelsen, mens de to med-

lemmer fra Malmø undlod at stemme og har endnu ikke officielt taget 

stilling til, hvordan de vil indgå i samarbejdet. Inden de nye vedtægter 

træder i kraft skal godkendelsen bekræftes på endnu et møde i Øresunds-

komiteen den 2. december. 

 

Greater Copenhagen & Skåne Committee skal: 

– Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”.  

– Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. 
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– Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og ta-

lenter. 

– Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder under-

støtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de 

lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for 

vækst. 

– Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 

 

Medlemmerne i den nye organisation bliver Region Hovedstaden, Re-

gion Sjælland, Region Skåne, de 46 danske kommuner på Sjælland samt 

ind til videre 27 af de 33 skånske kommuner.  

 

Bestyrelsen for ”The Greater Copenhagen & Skåne Committee” vil bestå 

af 18 folkevalgte politikere, hvoraf ni udpeges fra østdansk side og ni fra 

skånsk side. På dansk side sammensættes bestyrelsen af Københavns 

Kommunes overborgmester, de to kommunekontaktråds formandskaber 

samt formand og en næstformand fra de hver af de to regioner. For-

mandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee vil gå på 

skift mellem de 3 geografier. Sjælland vil derfor fremover have en mere 

ligeværdig position i samarbejdet i forhold til Øresundskomiteen, lige-

som kommunerne nu også får muligheden for at påtage sig formandska-

bet. Tidligere var det alene regionerne og skiftevis Hovedstaden og 

Skåne der varetog formandskabet i Øresundskomiteen. 

 

På dansk side vil det fortsat være regionerne, der via det kommunale ud-

viklingsbidrag, betaler kommunernes og regionernes bidrag. 

 

./.. Vedtægter samt politisk forståelsespapir er vedlagt til orientering. 

 

Status på aktuelle igangsatte projekter i regi af Greater Copenhagen :  

Bestyrelsen i Greater Copenhagen har på baggrund af kortlægningen af 

erhvervsfremmesystemet fra IRIS Group i efteråret 2014 igangsat en 

række initiativer med henblik på at forbedre og forenkle erhvervsfrem-

mesystemet.  

 

IRIS Group-rapporten konkluderer bl.a., at der på det grønne område er 

en stor mængde aktører og et vist opgavemæssigt overlap. På den bag-

grund er der et politisk ønske om en samordning mellem aktiviteter, fi-

nansiering og organisationer på klima- og miljøområdet. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe, der har gennemført en detaljeret gennemgang af aktø-

rerne, opgaverne og finansieringen på området og er kommet med en 

række anbefalinger, som skal drøftes på næste møde i bestyrelsen. Der 

gives en status herfor på det kommende KKR-møde. 
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Ligeledes konkluderede IRIS Group, at der er store forskelle i aktivite-

terne på tværs af kommunerne, når det gælder den kommunale erhvervs-

service. Det afspejler naturligvis, at erhvervsmæssige udfordringer og 

perspektiver varierer i kommunerne imellem, men der vurderes også at 

være potentiale for større fokusering, forenkling, tydeligere arbejdsdeling 

og øget henvisning på tværs af kommunegrænserne i forhold til den lo-

kale erhvervsservice. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme 

med forslag til at gøre det lettere for iværksættere at starte virksomhed 

og for virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæfti-

gelse. Det skal være logisk for virksomheder, hvem der kan hjælpe med 

hvad i erhvervsfremmesystemet. Det kræver, at erhvervsfremmeaktø-

rerne arbejder fælles, koordineret og efter en tydelig strategi og arbejds-

deling. Der gives en status herfor på det kommende KKR-møde. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  
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3. Udpegninger  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00373 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjællands formandskab vil på mødet orientere om status for di-

verse sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Møder i kommunalbestyrelserne om KKR’s arbejde:  

Næstved, Ringsted, Vordingborg, Kalundborg, Køge, Faxe, Slagelse, Sol-

rød, Greve, Stevns, Holbæk, Roskilde og Guldborgsund er besøgt. 

 

Møde i dialogforum  

Der har den 10. november 2015 været afholdt møde i KKR Sjællands di-

alogforum om handicap. Man drøftede særligt evt. bemærkninger i rela-

tion til afrapporteringerne på de to første centrale udmeldinger fra Soci-

alstyrelsen. Der var ingen konkrete bemærkninger til de to afrapporterin-

ger.  

 

Status på analyser af økonomi på det specialiserede socialområde 

./. KKR Sjælland tiltrådte på møde den 21. april 2015 forslag til  økonomi-

analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med 

rammeaftalen for 2017. Der er indgået aftale om konsulentbistand 

(KORA) til flere delanalyser, hvoraf den ene (om køb og salg af pladser) 

er afrapporteret oktober 2015. Resten dvs. hovedparten afrapporteres 

marts 2016. Delanalysen vil indgår i det videre arbejde, der forventes 

færdiggjort april 2016. Et sammendrag og beskrivelse af det igangsatte er 

vedlagt.  

 

Beslutning 

Der var på mødet følgende supplerende meddelelser: 

 

Dialogforum  

Formand for KKR Sjælland Niels Hörup meddelte, at der ikke havde væ-

ret bemærkninger til to afrapporteringer i dialogforum. I forlængelse af 
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drøftelsen havde repræsentanterne for DH udtrykt en overordnet be-

kymring ift. udviklingen på det specialiserede social- og undervisnings-

område. Det er vigtigt, at de nødvendige specialiserede tilbud fortsat er 

til stede.  

 

KKR Sjællands repræsentation i RAR Sjælland 

Det blev meddelt, at borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune har 

ønsket at trække sig som medlem af RAR Sjælland. Pladsen tilfaldt ved 

konstitueringen socialdemokraterne. Borgmester Holger Schou Rasmus-

sen, Lolland Kommune indstilles som nyt medlem af RAR Sjælland. 

 

Movia: Knud Larsen, borgmester i Vordingborg Kommune informerede 

om, at Movia af transportministeren er blevet bedt om at komme med et 

forslag til takstharmonisering for hele Sjælland. Den model, der arbejdes 

med betyder bl.a., at kommunerne i det gamle Storstrøms Amt risikerer 

at skulle finansiere en del af harmoniseringen. Herudover opfordrede 

Knud Larsen til, at kommunerne deler deres erfaringer med de forskel-

lige forsøg, der er i gang eller igangsættes for at sikre kollektiv trafik i de 

tyndt befolkede områder. 

 

Østersøpartnerskabet: Mogens Haugaard, borgmester i Stevns Kommune 

oplyste, at der havde været konstituerende møde i Østersøpartnerskabet. 

Mogens er valgt til formand, og der er valgt en erhvervsrepræsentant, Di-

rektør Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot, som næstformand. Der arbejdes 

nu med at komme godt i gang, særligt med fokus på at få gevinst af de 

tiltag, der er på vej i forhold til at forbedre forholdene for kystturismen.  

 

KKR Sjælland tog orienteringen til efterretning.  
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6. Punkter til næste møde  

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

MDR-2014-00373 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland 

den 9. februar 2016 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted kl. 

9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne kan pla-

ceres fra kl. 8.00-9.30.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På møde den 9. februar 2016 forventes følgende sager:  

 

– Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2016/2017. 

– Greater Copenhagen 

– Arbejdet i relation til praksisplanudvalget 

– Infrastruktur og trafik 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


