
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: 10-09-2015 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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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

MDR-2014-00372 hfh 

 

Baggrund 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland godkender dagsordenen. 

 

Sagsfremstilling 

Dagsordnerne er opdelt i beslutningssager, temadrøftelser, orienterings - 

sager og meddelelser i følgende rækkefølge: 

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. 

  

1.2. Godkendelse af referat  

MDR-2014-00372 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev udsendt den 

23. juni 2015. 

 

Indstilling 

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

land den 17. juni 2015. 

 

Sagsfremstilling 

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

hjemmeside: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73819/cf_202/Re-

ferat_17-06.PDF 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.  

 

  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73819/cf_202/Referat_17-06.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73819/cf_202/Referat_17-06.PDF
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mel-
lem KL og kommunerne 

MDR-2014-00372 adr 

 

Baggrund 

KL’s formand lægger op til debat om: 

• Fremtidens kommunestyre 

• KL og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter fremtidens kommunestyre, KL 

og samspillet mellem KL og kommunerne. 

 

Sagsfremstilling 

Fremtidens kommunestyre 

Kommunestyret vil se anderledes ud om 5-10 år. Rammevilkårene er i 

markant forandring, og det kan ikke tages for givet, at det har den 

samme rolle eller indflydelse, som i dag. 

 

KL’s bestyrelse ønsker at lægge op til en drøftelse af fremtidens repræ-

sentative lokaldemokrati og dets rolle. Klare visioner og sigtepunkter for 

fremtidens kommunestyre er forudsætningen for at kunne præge retnin-

gen frem for alene at tilpasse sig.   

 

./. KL’s formand lægger på KKR mødet op til en drøftelse af mulige visio-

ner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre, og hvad de samtidig 

kræver af kommunerne/den politiske ledelse i kommunerne og af KL. 

Der er vedlagt et diskussionsoplæg. Bestyrelsen vil efter drøftelserne i de 

fem KKR arbejde videre med ”Fremtidens kommunestyre”.  

 

På kort sigt 

Aktuelt stiller den nye politiske og økonomiske virkelighed, som folke-

tingsvalget har medført, KL og kommunerne over for nye udfordringer, 

og nye dagsordener – dertil kommer en fortsat stor implementeringsop-

gave på især skole- og beskæftigelsesområdet og et fortsat arbejde med 

”Danmark i forandring”, sikring af arbejdsudbud og nye skridt i den vi-

dere udvikling af det nære sundhedsvæsen. 
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KL’s formand giver sit billede og sin vurdering af KL’s position, spille-

rum og forudsætninger for indflydelse. Med baggrund heri lægges der op 

til en drøftelse af KL’s rolle og samspillet mellem KL og kommunerne.  

 

Beslutning 

Med afsæt i oplæg fra KL’s formand Martin Damm drøftede  KKR Sjæl-

land fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kom-

munerne. Debatten kredsede særligt om de ændrede rammevilkår for 

kommunerne, konsekvenser og påvirknings- og handlemuligheder, samt 

kommunernes kerneområder og styrker. KKR Sjælland kvitterede for ini-

tiativet. Bidragene fra KKR Sjælland vil sammen med input fra de øvrige 

4 KKR’er indgå i KL’s bestyrelses videre arbejde med et oplæg på områ-

det.  

  

2.2. Temadrøftelse: Det nære sundhedsvæsen – de næste skridt  

MDR-2014-00372 hfh 

 

Baggrund 

Sundhedsområdet var et dominerende emne i folketingsvalgkampen, og 

hos alle partier var der enighed om, at der i de kommende år vil være be-

hov for at styrke sundhedsvæsenet. 

 

Kommunerne har cementeret sundhedsområdet i den kommunale opga-

veløsning. Der er sket en stor udvikling de sidste mange år, og der imple-

menteres konstant nye tiltag, der udvikler området. Der er dog stadig ud-

fordringer, som skal løses – det gælder bl.a. den kommunale medfinan-

siering. 

 

KL kom i 2012 med et samlet sundhedspolitisk udspil om det nære sund-

hedsvæsen. Udspillet har siden udgjort en solid base for KL’s interesse-

varetagelse og for udviklingen af kommunernes opgaver på sundhedsom-

rådet. 

 

Der er sket meget siden udspillet kom i 2012. Den nye sygehusstruktur 

er ved at tage form, og afviklingen af de mindre sygehuse er for alvor 

gået i gang. Patientforløbene på hospitalerne bliver fortsat kortere, og 

der kommer fortsat nye opgaver til kommunerne i takt med, at hospita-

lerne effektiviserer driften.  

 

Kommunerne skal have indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet i 

de kommende år. Det gælder ikke mindst i forhold til det forestående ar-

bejde med en plan for det nære sundhedsvæsen, som er en del af den 

økonomiforståelse for 2016, som KL og regeringen har aftalt. Derudover 
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er der fortsat brug for at gøre opmærksom på, at kommunerne har mid-

ler til rådighed til finansiering af den videre udvikling af de kommunale 

tilbud på sundhedsområdet. 

 

Der er behov for at markere, at en investering i det kommunale sund-

heds- og ældreområde er en investering i at forbedre det samlede sund-

hedsvæsen. Og at kommunerne kan og vil tage konkret ansvar for udvik-

lingen af de sundhedsløsninger og den sammenhængskraft, som skal 

løfte de sundhedsopgaver, som ikke løses i det specialiserede sundheds-

væsen. 

 

KL’s bestyrelse drøfter lige nu de næste skridt for det nære sundhedsvæ-

sen, som senere skal udmønte sig i et kommunalt sundhedsudspil. Det er 

vigtigt for bestyrelsen, at dette sker i dialog med kommunerne. Bestyrel-

sen ønsker derfor at høre kommunernes synspunkter og få input, der kan 

være med til at præge retningen, inden KL færdiggør udspillet.  

 

Punktet indledes med oplæg af Thomas Adelskov fra KL’s bestyrelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter: 

• Hvilke elementer et kommende KL udspil bør indeholde, og hvilke 

barrierer der er for at kunne realisere det nære sundhedsvæsen til 

gavn for den enkelte borger 

• De anbefalinger, som er foreslået i den foreløbige skitse til udspil.  

 

Sagsfremstilling 

Folketingsvalget markerer begyndelsen på en ny valgperiode, hvor sund-

hedspolitikken må forventes at blive det altoverskyggende emne på den 

velfærdspolitiske dagsorden.  

 

Med samlingen af sundheds- og ældreområdet under samme minister ud-

viskes grænserne mellem sundheds- og ældreområdet. I det lys bliver 

ældreområdet også et middel til at opnå mere sundhed. Sådan er det også 

i kommunerne. De ældre borgere, der modtager pleje og hjælp, er i sti-

gende grad ældre med helbredsproblemer og demens. 

 

Der er behov for at få udviklet nogle tydelige billeder af, hvad det nære 

sundhedsvæsen er. De fleste kender et hospital og kan se det for sig. 

Men det nære sundhedsvæsen er langt mere abstrakt. Derfor arbejdes der 

i de foreløbige skitser til udspillet med et antal personhistorier, der sætter 

borgeren i centrum. 
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På baggrund af bl.a. personhistorier formuleres et antal anbefalinger, 

som understøttes, at de billeder, der tegnes af kommunernes indsats i 

den nære fremtid, kan blive til virkelighed. De borgere, der er tale om, er 

en ældre medicinsk patient-, en borger med KOL- og en kræftpatient, en 

ældre med demens, en psykisk sårbar ung borger med misbrug samt et 

barn med præ-diabetes. 

 

Investerings- og udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen 

Større afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver be- 

tyder, at der er behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kom-

munale sundhedstilbud. En gradvis udbygning af de nære tilbud er ikke 

længere tilstrækkelig. Der er behov for en større satsning, hvor der etab-

leres en egentlig investerings- og udviklingsplan for det nære sundheds-

væsen.  

 

Flere veje til ensartet kvalitet 

Det afgørende er, at borgerne – uanset hvor de bor – skal have et sund-

hedstilbud af høj og ensartet kvalitet. Der er flere veje til ensartet kvali-

tet. Kommunernes udgangspunkt for varetagelse af opgaver på sund-

hedsområdet er vidt forskellige. Nogle kommuner er store – andre er 

små. Nogle kommuner har let adgang til læger og sygehuse – andre har 

ikke. Kommunernes indsats skal tage udgangspunkt i forskelligheden – 

løsningerne kan altså indrettes meget forskelligt. Fx skal alle kommuner 

ikke nødvendigvis have sundhedshuse. 

 

Forskelligheden betyder, at kommunerne ikke bare kan løse sundhedsop-

gaven hver for sig. Kommunerne er afhængige af at arbejde sammen – 

med hinanden, med regionerne, med praksissektoren, med patientfor-

eninger og private aktører. På den måde kan det sikres, at alle borgere får 

et sundhedstilbud af høj kvalitet. Kommunerne kan levere indsatser, som 

baserer sig på evidens og forskning, således at der leveres indsatser som 

vores samarbejdspartnere har tillid til. 

 

Anbefalinger for det nære sundhedsvæsen 

Udspillets anbefalinger vil primært være rettet mod regeringen, herunder 

til den kommende plan for det nære sundhedsvæsen. Et antal anbefalin-

ger vil også være rettet mod kommuner, almen praksis og regioner.  

 

Anbefalingerne kan tematisk grupperes i følgende hovedoverskrifter:  
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• Bedre og mere fleksibel adgang til læger. En væsentlig forudsætning for en 

videreudvikling af det nære sundhedsvæsen er, at der kommer en af-

klaring af, hvorledes kommunerne fremover fleksibelt kan trække på 

lægefaglig kompetence 

• Plan for brug af sundhedshuse/kronikerklinikker. Planen skal bl.a. under-

støtte, at borgere via sundhedshuse får adgang til samme sundheds-

faglige viden og ekspertise som dem, der er bosat i tættere bebyggede 

områder 

• Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser, hvilket fx kan opnås ved at gå 

sammen med henblik på at øge det faglige niveau, når patientvolu-

men er lavt i den enkelte kommune eller ved at samarbejde med regi-

onen 

• Justering af kommunal medfinansiering (KMF), bl.a. ift. differentiering på 

forskellige målgrupper, så kommunernes incitament bliver styrket og 

justering af regionernes incitament, der kan påvirke omfanget af 

KMF  

• Styrket indsats over for den ældre medicinske patient. En styrket indsats skal 

omfatte, hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen; 

hvilke sundhedsfaglige kompetencer kommunerne skal råde over, så 

kompetencer matcher opgaver; kapacitet og ressourcer i det nære 

sundhedsvæsen 

• Styrket indsats over for borgere med demens og deres pårørende . Indsatsen skal 

bl.a. styrkes gennem styrkede kompetencer i ældreplejen fx ift. tidlig 

opsporing af symptomer på demens og gennem fleksibel aflastning af 

pårørende 

• Kronikerstrategi. Kronikerstrategien skal bl.a. afdække, hvad der skal til 

for at flere kroniske syge borgere kan få foretaget fx ambulante kon-

troller lokalt samt faglige anbefalinger til kommunerne. 

• En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, psykisk sårbarhed m.m.  

Indsatsen skal bl.a. understøtte en mere fleksibel indsats på ung-

domsuddannelserne samt tidligere og mere fremskudte indsatser i 

kommunerne 

• En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier . Herunder ram-

merne for fremtidens sundhedspleje og tværfaglig indsats til udsatte 

familier  

• Mere præcis brug af pålidelig og tidstro ledelsesinformation og bedre adgang til 

data skal bl.a. styrke kommunernes budgetlægning og styring.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede hvilke elementer et kommende KL udspil bør in-

deholde, og hvilke barrierer der er for at kunne realisere det nære sund-

hedsvæsen til gavn for den enkelte borger.  
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Punktet blev indledt med oplæg fra borgmester Thomas Adelskov, fra 

KL’s bestyrelse. 

 

Helt generelt var der opbakning til, at KL kommer med et udspil med af-

sæt i de foreslåede anbefalinger. 

 

Følgende bemærkninger til det videre arbejde med udspillet fremkom 

under drøftelsen: 

• Der blev peget på, at det er en udfordring med lægedækning på Sjæl-

land, og at det er en forudsætning for det nære sundhedsvæsen at få 

lægerne tættere på kommunerne. PLO Sjælland bevæger sig og de 

unge læger vil også gerne noget andet end enmandspraksis. Der skal 

laves aftaler med lægerne, hvis de ikke vil bruge vores tilbud bliver de 

ikke til noget. 

• Der blev videre peget på, at det er vigtigt at fokusere på kvalitet frem 

for kvantiet, hvis vi vil undgå at bruge resurserne forkert. Det giver 

ikke værdi at have patienter igennem flere forløb. 

•  Det blev foreslået, at det i oplægget præciseres, at oplægget ikke be-

handler spørgsmålet om forebyggelse, men at der kommer et udspil 

om forebyggelse på et senere tidspunkt. 

• Det kan være godt med sundhedshuse, hvor der både kan være pri-

vate og offentlige aktører, men det er en udfordring, at vi ikke har 

redskaberne til at få de forskellige faggrupper til at spille sammen. 

• Yderligere blev der peget på, at det er vigtigt, at vi får de rigtige data 

at handle på. Det er en udfordring, at det kun er en lille del af indlæg-

gelserne vi kan påvirke. 

• Fint med forløbsprogrammer, men pas på det ikke bliver for meget 

papir. 

• Det må gerne synliggøres, at det er kommunerne og de praktiserende 

læger, der tager sig af langt størstedelen af sundhedsvæsenet. 

 

  

2.3. Temadrøftelse: Evaluering af kommunal medfinansiering på sund-
hedsområdet 

MDR-2014-00372 hfh 

 

Baggrund 

På KKR mødet den 17. juni 2015 blev det besluttet at genoptage drøftel-

sen af evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsom-

rådet på et kommende møde. Baggrunden for drøftelserne har været, at 

flere kommuner har oplevet en markant vækst i KMF de senere år. 
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Cheføkonom i KL Morten Mandøe indleder punktet med et oplæg om 

evalueringen af den kommunale medfinansieringsmodel. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter evalueringen af den kommunale 

medfinansiering, herunder hvorledes udfordringerne med en stigende 

medfinansiering ønskes håndteret i samarbejde med KL. 

 

Sagsfremstilling 

KL, Danske Regioner og regeringen har som opfølgning på sidste års 

økonomiaftaler gennemført en evaluering af den kommunale medfinan-

siering på sundhedsområdet. 

 

Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale 

perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen 

har bidraget til at styrke det kommunale fokus på forebyggelses- og ple-

jeopgaven. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommu-

ner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, 

men at der også nogle steder er udfordringer i forhold til at sikre et tæt 

og forpligtende samarbejde.  

 

Men ordningen giver også problemer. Bl.a. er der en del forskel på kom-

munernes håndtering af forebyggelse og pleje. Især de små kommuner 

har forsøgt at løse opgaverne via samarbejde, men niveauet er ikke ens.  

Samtidig fremhæver både kommuner og regioner, at den nuværende mo-

del indeholder økonomiske incitamenter, som i mange tilfælde er mod-

satrettede for henholdsvis kommuner og regioner. 

 

I forbindelse med evalueringen er der foretaget interviews i 15 kommu-

ner. På baggrund af bl.a. disse interviews er der fremlagt et bruttokatalog 

for mulige tilpasninger i ordningen. 

 

I bruttokataloget er der to hovedelementer: 

1) Differentieret medfinansiering 

2) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne 

a) Neutralisering af incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra 

den øverste (marginale) finansiering 

b) Fuld afkobling af den kommunale medfinansiering fra regioner-

nes finansiering. 

  

Evalueringen peger således på tre muligheder for justering af den kom-

munale medfinansiering. 
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1. Differentieret medfinansiering 

En differentieret tilgang kan være at udsondre de konkrete behandlinger, 

hvor kommunen bedst vurderes at kunne påvirke/forebygge diagnosen. 

Der kan således være tale om fx en ’positivliste’, hvor forskellige behand-

linger udsondres i forhold til, hvor de kommunale påvirkningsmulighe-

der er særligt gode. Samtidig kan man helt fjerne den kommunale beta-

ling på diagnoser, hvor de kommunale forebyggelsesmuligheder er fravæ-

rende. 

 

”En differentieret medfinansieringsordning kan implementeres ved at 

ændre på dels pct.-satsen af DRG-taksterne, på loftet eller ved en kombi-

nation heraf". Det kan fx være differentiering i forhold til patienternes 

alder ellers særlige sygdomsområder. 

  

2.a. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Neutralisering af 

incitamentsvirkningerne ved at fjerne KMF fra den øverste (marginale ) finansiering 

Her problematiseres, at medfinansieringen nok giver kommunerne inci-

tamenter til at holde patienterne væk fra hospitalerne, mens hospitalerne 

faktisk har den modsatte interesse.  

 

"Evalueringen viser, at der er elementer i den kommunale medfinansie-

ring, som har en selvstændig incitamentsvirkning på regionerne. Det kan 

modvirke den regionale indsats for at flytte patienter ud af sygehusene til 

behandling på lavere omkostningsniveauer". 

 

En justering heraf ”…kan ske ved at: 

• Sænke loftet for regionernes indtægt fra den kommunale medfinan-

siering, således at den marginale regionale aktivitet alene finansieres 

fra den statslige aktivitetspulje, og dertil 

• Fastsætte fordelingen af loftet i forhold til blokfordelingsnøglen, et 

fast aktivitetsår eller lign.” 

 

2.b. Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne - Fuld afkobling af 

den kommunale medfinansiering fra regionernes finansiering  

Den sidste model handler kort sagt om at skære regionerne ud af lignin-

gen. 

 

"Et andet muligt tiltag for at imødegå de potentielle incitamentsvirknin-

ger af den kommunale medfinansiering i regionerne er ved at afkoble 

medfinansieringen helt fra regionernes finansiering. Ordningen gøres 

derved til et anliggende mellem stat og kommuner alene, dvs. kommu-

nernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen betales til sta-

ten". 
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Evalueringen og bilag i sin helhed kan læses på Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelses hjemmeside: 

http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfi-

nansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx 

 

Beslutning 

KKR Sjælland drøftede kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 

og udtrykte tilfredshed med, at der arbejdes på at forbedre modellen i 

forhold til at sikre budgetsikkerhed, gennemsigtighed og styrbarhed. Vi-

dere understregede KKR nødvendigheden af incitament strukturen til-

passes, så borgeren sikres den bedste behandling.  

  

2.4. Beslutningssag: Greater Copenhagen 

MDR-2014-00372 hfh 

 

Baggrund 

KKR Sjælland orienteres løbende om status vedr. Greater Copenhagen. 

Som orienteret om i juni 2015 pågår der pt. drøftelser om at omdanne 

Øresundskomiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen, herunder bemyndiger for-

mandskabet til:  

• At tiltræde omlægningen af Øresundskomiteen og dannelsen af Grea-

ter Copenhagen & Skåne Committee som et vækstrettet samarbejde 

mellem de tre regionale geografier inden for de beskrevne rammer 

• Alternativt at medvirke til etableringen af en ny organisation for Gre-

ater Copenhagen på dansk side med mulighed for at interesserede 

skånske parter kan tilmelde sig, herunder samtidig at tiltræde opløs-

ningen af Øresundskomiteen.  

 

Sagsfremstilling 

Som orienteret om tidligere arbejdes der på en omlægning af Øresunds-

komiteen til Greater Copenhagen & Skåne Committee. Der lægges op til 

en ny organisation med primært fokus på at skabe øget vækst og beskæf-

tigelse og med en tættere kobling til og større forankring i kommuner og 

regioner.  

 

Komitéen skal: 

• Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”  

• Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur 

http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx
http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Eva-af-den-kommunale-medfinansiering-sundhedsomraadet-maj-2015.aspx
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• Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og ta-

lenter 

• Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at på-

virke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barri-

erer for vækst 

• Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 

 

Der lægges op til, at bestyrelsen for ”The Greater Copenhagen & Skåne 

Committee” skal bestå af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 udpeges fra 

østdansk side og 9 fra skånsk side.  

 

Vedrørende finansiering vil det på dansk side fortsat være regionerne, 

der via det kommunale udviklingsbidrag, betaler kommunernes og regio-

nernes bidrag. 

 

For at understrege, at der er tale om et vækstsamarbejde mellem tre regi-

oner og 79 kommuner har man fra dansk side lagt vægt på, at der etable-

res et formandskab bestående af tre – én fra hver geografi – og at for-

mandsposten går på skift årligt mellem de tre.  

 

De skånske parter har ønsket, at have formandsposten hvert andet år, og 

ser i det hele taget fortsat samarbejdet som et grænseoverskridende sam-

arbejde mellem to lande snarere end som et mellemregionalt vækstsamar-

bejde mellem 79 kommuner og tre regioner.  

 

Der har hen over sommeren været drøftelser med de skånske parter om 

ovenstående med udgangspunkt i udkast til vedtægter m.v. for den nye 

organisation. Det har ind til videre ikke været muligt at opnå enighed 

herom, da Skåne fastholder ønsket om at have formandskabet hvert an-

det år. 

 

Såfremt der ikke kan nås enighed om ovenstående, herunder en rotation 

af formandsposten mellem de tre geografier, ønsker de danske parter at 

opløse Øresundskomiteen og etablere en organisation for Greater Co-

penhagen, som i første omgang består af de 46 sjællandske kommuner og 

to regioner, men med mulighed for at interesserede skånske kommuner 

kan tilslutte sig.  

 

Baggrunden herfor er, at det er vigtigt at udnytte det momentum og den 

stigende forankring af den fælles vækstdagsorden, der er i kommunerne 

og de to regioner. Endvidere er der behov for, at der fra dansk side føl-

ges op på de initiativer, der er igangsat bl.a. i forhold til at strømline er-

hvervsfremmeaktørerne og fokusere indsatsen på en række områder. 
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Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

  

2.5. Orienteringssag: Socialtilsyn Øst – årsrapport 2014 

MDR-2014-00372 adr 

 

Baggrund 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn frem-

går af lov om socialtilsyn §9 og bekendtgørelse om socialtilsyn §11.   

 

./. Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Mi-

nisteriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om social-

tilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er 

stillet i lov om socialtilsyn. Årsrapport 2014 er første årsrapport fra tilsy-

nene.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Medio 2013 besluttede Folketinget at gennemføre en tilsynsreform på 

det sociale område. Reformen blev understøttet af lov om socialtilsyn, 

der lægger nye spor på det sociale område ved at skabe et mere professi-

onelt og uafhængigt tilsyn. Samtidigt blev der stillet krav om større kvali-

tet i de sociale tilbud og plejefamilierne. 

 

Formålet med de nye socialtilsyn er: 

• At sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af kvalitet i tilbud og 

plejefamilier 

• At sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med 

formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service 

• At der ikke foregår misbrug af offentlige midler  

• At sikre professionalisme, uvildighed og systematik i tilsynsarbejdet 

gennem et fagligt kompetent tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene:  

• Et professionelt og uafhængigt tilsyn 

• Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden 

• Borgeren i centrum 

• Alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud 

skal godkendes 

• Bedre styr på økonomien. 
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Socialtilsyn Øst overtog pr. 1. januar 2014 tilsynsforpligtelsen for ca. 

1.500 plejefamilier og 450 sociale botilbud og misbrugsbehandlingsste-

der. 

 

Tilsynsopgaverne blev udført af en ny organisation med over 70 medar-

bejder, der ikke kendte hinanden, og som samtidigt bl.a. skulle:  

• Implementere et nyt tilsynskoncept  

• Skabe sig overblik over den samlede opgave 

• Implementere et nyt it system 

• Flytte ind i to nye rådhuse med en afstand på 150 km. 

 

Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Øst’s erfaringer med tilbuddenes og 

plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokus-

punkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes. 

 

Overordnet set, kan det konkluderes: 

• At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokus-

punkter har en generel høj kvalitet 

• At tilbuddene kan være mere opsøgende for at få kommunerne til at 

opstille indsatmål for de borgere, de visiterer til tilbuddene, og at til-

buddene fortsætter det målrettede og professionelle arbejde både 

med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne  

• At især på børne- og ungeområdet er der et grundlag for at udvide 

forståelsen af magtanvendelsesbegrebet, så der kommer større fokus 

på bl.a. gråzoner – magt eller omsorg? 

• At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven 

med at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan 

stille til kommunerne m.m. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefa-

milierne tager ansvar, og er bevidste om pligter og rettigheder  

• At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske 

konstruktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke 

har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men 

derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af over-

holdelsen af den gældende lovgivning på området.  

 

Socialtilsyn Øst har i 2014 været på tilsynsbesøg i alle sociale tilbud og 

plejefamilier, som loven foreskriver.  

 

Der er gennemført 2.119 tilsyn: 

• 1.672 driftsorienterede tilsyn  

• 341 re-godkendelser  

• 106 ny-godkendelser.  
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Socialtilsyn Øst har ny-godkendt: 

• 11 sociale tilbud  

• 42 plejefamilier. 

 

Socialtilsyn Øst har iværksat tre skærpede tilsyn, der indeholdte i alt 13 

påbud, og iværksat 17 påbud, der i alt indeholdte 28 påbud. 

 

Vedrørende servicelovens §85 botilbud har Socialtilsyn Øst i 2014 taget 

stilling til i alt 126 tilbud, hvoraf 83 er besluttet omfattet af reglerne for 

socialtilsyn. Socialtilsyn Øst har modtaget og behandlet 173 henvendelser 

om bekymrende forhold - whistle blowerordningen.  

 

Den samlede vurdering er, at tilsynsreformen er berettiget. Socialtilsy-

nene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan endvidere 

konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at der 

kommer fokus på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne.  

 

Med indførelse af tilsynsreformen og de værktøjer, der ligger heri, kan 

Socialtilsyn Øst overordnet konstatere, at der er den rette balance mel-

lem kontrol og kvalitetsudvikling. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 

 

  

2.6. Orienteringssag: Status for det tværkommunale samarbejde på be-
skæftigelsesområdet 

MDR-2014-00372 adr 

 

Baggrund 

Som led i Beskæftigelsesreformen skal kommunerne arbejde sammen og 

koordinere visse indsatser på tværs af kommunerne, herunder virksom-

hedsindsatsen. KKR Sjælland har også som led i lovgivningen udpeget 

fem medlemmer til RAR Sjælland. KKR Sjælland besluttede den 3. marts 

2015 at etablere en administrativ styregruppe. Denne styregruppe er nu i 

gang med arbejdet.  

 

KKR besluttede samtidig, at pejlemærket for arbejdet var beskæftigelses-

mulighederne for region Sjælland i de store anlægsprojekter. Endvidere 

at samarbejdet i mellem kommunerne skulle gennemføres i et antal klyn-

ger.  
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Styregruppen har på denne baggrund igangsat en kortlægning af de to te-

maer. Status lige nu er sammenfattet i denne sag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning, og ta-

ger en første drøftelse af status og det videre arbejde.  

 

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesmulighederne for de store projekter. 

Kommunerne i region Sjælland er alle, enten hver for sig eller i samspil 

med andre engageret i at få del i de beskæftigelsesmæssige effekter af de 

store projekter i regionen.  

 

Alle kommuner deltager qua projektets regionale karakter i projekt 

Quickstart, som er et regionalt samarbejde med regionen, Arbejdsmar-

kedskontor Øst og arbejdsmarkedets parter.  Dertil kommer, at flere 

kommuner arbejder sammen i mindre klynger om initiativer. Eksempel-

vis har Lolland og Guldborgsund kommuner, LO og ZELF etableret Fe-

mern Agency, som et ”one point of contact” for de store anlægsprojek-

ter i relation til Femern Belt. Andre kommuner arbejder tilsvarende på at 

etablere sådanne i f.t. andre større anlægsprojekter. 

 

Flere kommuner i regionen har egne projekter rettet mod at sikre be-

skæftigelsesmulighederne via de store projekter.  Eksempelvis har Ka-

lundborg etableret et advisory board med de faglige organisationer og 

virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen med henblik på at få 

mest mulig lokal effekt af aktiviteterne. Køge kommune har de sidste to 

år haft et erhvervs- og arbejdsmarkedstiltag (bygmed.dk), hvor der via de 

mange licitationer og udbud på området skabes konkrete kontakter mel-

lem lokale virksomheder og de store projekter. 

 

En lang række af de andre kommuner har etableret egne eller mellem-

kommunale samarbejder om uddannelsesindsatsen for (primært) de ledige 

således, at de kan kvalificeres til at arbejde i de store projekter.   

 

Endvidere deltager alle kommuner i tre delregionale uddannelsesnetværk 

(Uddannelsesfora), hvor VEU centre deltager og Arbejdsmarkedskontor 

Øst er tovholder. Målet for samarbejdet er generelt at samordne uddan-

nelsesindsats og sikre, at de udbudte uddannelsespladser bliver anvendt. 

Men uddannelse af arbejdskraft til de store projekter i regionen er et 

stort tema.  
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Den foreløbige kortlægning viser en stor aktivitet på det tema, som KKR 

Sjælland har udpeget. Styregruppen vil i sit videre arbejde drøfte med 

kommunernes chefer på området, hvorledes der kan skabes yderligere sy-

nergi på området. Styregruppen lægger samtidig op til at invitere er-

hvervsrepræsentanter i forhold til at drøfte (arbejdskraft) kompetencebe-

hov m.v. 

 

Samarbejdsklynger mellem kommunerne i region Sjælland. 

KKR Sjælland har ønsket, at den koordinerende indsats, som fordres via 

beskæftigelsesreformen skal gennemføres i mellemkommunale klynger. 

På denne baggrund har styregruppen spurgt kommunerne, hvilke samar-

bejdsrelationer der i dag eksisterer, og hvor kunne man se nogle nye mu-

ligheder for samarbejde.  

 

Den helt overordnede konklusion er, at kortlægningen viser, at alle kom-

muner i region Sjælland har samarbejdsrelationer med en eller flere kom-

muner. Det mest almindelige er, at kommunerne samarbejder med flere 

kommuner.  

 

Klyngesamarbejderne kan opdeles i tre hovedkategorier:  

1. Driftsfællesskaber 

2. Faste geografisk definerede samarbejder/institutionaliseret  

3. Tematiske samarbejder.  

 

Flere kommuner angiver i kortlægningen, at de samarbejder med de 

kommuner, der giver mening og merværdi i det konkrete.  

 

Som eksempel på det første er ungdommens uddannelsesvejledning, som i 

en række kommuner er forankret i både arbejdsmarkeds- og uddannel-

sesområdet. Det gælder bl.a. kommunerne langs Køge Bugt, Nordvest-

sjælland og omkring Roskilde. Endvidere har Odsherred, Kalundborg og 

Holbæk oprettet en fælles ungeenhed i et uddannelsesnært miljø.   

 

Som eksempel på det andet er samarbejdet mellem Sorø og Ringsted, Lol-

land, Guldborgsund og Vordingborg, og kommunerne i Køge Bugt om-

rådet (Københavns syd). Denne type af samarbejder anvendes som basis 

for erfaringsudveksling, implementering af nye tiltag og deltagelse sam-

men med endnu andre kommuner i mere tematiske samarbejder. Alle 

kommuner har en mere eller mindre fast struktur, hvor samarbejdet kan 

finde sted. 

 

Kommunerne angiver mange eksempler på den tredje type af samarbej-

der. Det kan være uddannelsesspørgsmål, hvor alle som nævnt indgår i 



KKR Sjælland  | 10-09-2015 

 SIDE  |  22 

tre delregionale netværk. Et andet helt karakteristisk samarbejde er, at 

Faxe, Ringsted, Lejre og Sorø kommuner samarbejder om projektet Bro-

bygning til uddannelse for voksne. Et andet tema, som tages op er virk-

somhedskontakt, hvor det på nuværende tidspunkt fungerer som ufor-

melle og tematiske relationer.  

 

Det generelle billede er, at alle kommuner har mange samarbejdsrelatio-

ner til andre kommuner, når det drejer sig om det tematiske samarbejde. 

De kommunale enheder retter sig mod de samarbejdskommuner, som er 

relevante for det konkrete projekt eller det problem, der skal løses.  

 

Afrunding 

Det generelle billede i kortlægningen er, at man administrativt ser de nu-

værende samarbejder som et godt grundlag for at sikre den koordination, 

som beskæftigelsesreformen tilsiger. Man lægger vægt på, at samarbejdet 

er tematiseret ud fra behov og merværdi snarere end faste geografiske 

klynger.   

 

På nuværende tidspunkt kan det konkluderes, at kommunerne har et me-

get tæt samspil med hinanden på beskæftigelsesområdet. Det har indtil 

videre mest været præget af uformelle samarbejder med fokus på aktuelle 

udfordringer.  

 

Flere kommuner angiver i kortlægningen, at man ønsker at samarbejde 

yderligere om rekruttering af arbejdskraft og uddannelsestiltag rettet mod 

den efterspørgsel af arbejdskraft, der tegner sig fremover.  

 

Spørgsmålet om klyngedannelser tages op igen på et kommende styre-

gruppemøde. Ligesom indspark fra drøftelsen med erhvervsrepræsentan-

terne om kompetencebehov vil blive bragt videre fra den administrative 

styregruppe til KKR Sjællands kommende møde.   

 

På det kommende møde den 23. november 2015 vil også blive dagsor-

denssat en drøftelse med RAR’s formandskab, der har bedt om lejlighed 

til at drøfte udfordringer på arbejdsmarkedet med KKR Sjælland. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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3. Udpegninger  

 

 

3.1. Udpegning til sundhedskoordinationsudvalget 

MDR-2014-00372 adr  

 

Baggrund 

Bo Abildgaard, (A) Guldborgsund Kommune har trukket sig som med-

lem af sundhedskoordinationsudvalget.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et nyt medlem til sundhedskoor-

dinationsudvalget. 

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland udpeger kommunale medlemmer til sundhedskoordinati-

onsudvalget. Bo Abildgaard, (A) Guldborgsund Kommune, har trukket 

sig som medlem af sundhedskoordinationsudvalget. Den pågældende 

plads tilfaldt ved KKR’s konstituering den socialdemokratiske gruppe.  

 

Beslutning 

KKR Sjælland udpegede kommunalbestyrelsesmedlem Inger Andersen, 

(A), Faxe Kommune som medlem af sundhedskoordinationsudvalget. 

 

  

3.2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Partnerskab for Østersøtu-
risme 

MDR-2014-00372 hfh 

 

Baggrund 

Partnerskab for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme bli-

ver stiftet som forening den 17. september 2015. KKR Sjælland skal i 

henhold til vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland: 

• Udpeger et medlem til Partnerskab for Østersøturisme 

• Bemyndiger KKR formandskabet til at forhandle om formandspost 

og udpegelsesperiode. 

 

Sagsfremstilling 
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Partnerskab for Østersøturisme bliver stiftet den 17. september 2015. 

Partnerskabet bliver etableret som en forening og sekretariatet vil pr 1. 

oktober 2015 have to medarbejdere placeret i kontorfællesskab med 

Væksthus Sjælland i Vordingborg.  

 

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som arrangerer stiftelsen.  

 

Formålet med etablering af partnerskabet er at samle turismeaktørerne i 

østersøregionen om en stærk og fokuseret indsats for at skabe vækst i tu-

rismeerhvervet. 

 

./. Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til vedhæftede vedtægter 

være en bestyrelse med 11 medlemmer, der fordeler sig således: 

• 4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (for-

manden vælges blandt disse) 

• 3 fra regionerne: 1 fra hver af de stiftende regioner 

• 3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen: Der 

bør her blive stilet mod repræsentation fra virksomheder, hvor der 

er en geografisk og størrelsesmæssig spredning 

• 1 fra Dansk Kyst og Naturturisme. 

 

De 3 KKR’er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 

1 er født formand for foreningen.  

 

Medlemmerne udpeges/vælges for 2 år af gangen, således at 2 kommu-

nale repræsentanter udpeges i lige år og 2 i ulige år. 

 

På denne baggrund skal KKR Sjælland udpege et medlem til bestyrelsen 

for Partnerskab for Østersøturisme. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland udpegede borgmester Mogens Haugaard Nielsen, (V) 

Stevns Kommune som medlem af Partnerskab for Østersøturisme. 
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00372 adr, hfh 

 

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 KKRs arbejde. 

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

rød og Greve kommuner er besøgt.  

 

Statslige arbejdspladser 

Der er udarbejdet en henvendelse fra de 17 kommuner og regionen, der 

er sendt til statsministeren og ministre samt til folketingsmedlemmer 

valgt i Sjællands Storkreds. Henvendelsen indeholdt følgende: 

 

• Brev vedr. Udflytning af statslige arbejdspladser til sjællandsregionen 

• Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland vedr. 

statslige arbejdspladser 

• Region Sjælland har kapaciteten til statslige arbejdspladser. 

 

Region Sjælland og KKR Sjælland bakker positivt op om regeringens ud-

spil om at skabe øget, og en mere balanceret vækst i Danmark bl.a. via 

udflytning af statslige arbejdspladser. Endvidere der på, at vi har forud-

sætningerne, et konkret forslag til vejen til at skabe vækst via udflytning 

af statslige arbejdspladser og endelig, at vi har kapaciteten.  

 

I oplægget gør vi først og fremmest opmærksom på, at en måde at fast-

holde en balanceret vækst på, er at undlade at centralisere statslige insti-

tutioner, styrelser og organisationer yderligere end det allerede er sket. 

Det er dyrt at flytte arbejdspladser, og det giver ikke megen mening at 

flytte arbejdspladser, der allerede er godt placeret og giver faglig udvik-

ling og vækst i regionen. Endvidere giver vi vores bud på, hvordan rege-

ringen kan skabe øget vækst gennem udflytning af statslige arbejdsplad-
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ser til erhvervsmæssige styrkepositioner og faglige vidensmiljøer i sjæl-

landsregionen. Oplægget tager udgangspunkt i styrkepositioner og næv-

ner ikke enkelt kommuner. 

 

Væksthus 

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

derefører i sin grundform de styrende principper fra Væksthusaftalen 

2015, men som noget nyt understreges væksthusenes rolle i at under-

støtte tvær-kommunale erhvervspolitiske initiativer, fx business regioner. 

Aftalerne kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene. 

 

Det er vigtigt at gribe denne mulighed for at styrke væksthusenes rolle i 

understøttelsen af Greater Copenhagen også set i lyset af kortlægningen 

fra IRIS Group, der pegede på en række områder, hvor der er potentiale 

for forbedringer  

 

I overensstemmelse med de sjællandske kommuners indspil til Greater 

Copenagen, som blev besluttet på møde i KKR Sjælland i juni, hvoraf 

det fremgår, at der skal arbejdes for et tættere samarbejde mellem Vækst-

hus Sjælland og Hovedstaden. Den kommende regionale aftale skal med-

virke til at binde de to væksthuse sammen gennem fælles mål og indsat-

ser, samt at disse strategisk bidrager til at realisere Greater Copenhagens 

visioner om vækst.  

 

Der arbejdes i forhold til den regionale aftale foreløbigt med tre strategi-

ske indsatser i tæt samarbejde med Væksthus Sjælland og Hovedstaden, 

og fokus er bl.a. på at understøtte de fælles strategiske indsatsområder i 

regi af Greater Copenhagen: 

 

1) Et sammenhængende erhvervsfremmesystem  

2) Udenlandske investeringer  

3) Analysesamarbejde  

 

KKR Sjælland får forelagt udkast til aftale på mødet den 23. november 

til drøftelse og godkendelse. 

 

Trafik 

På møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev det besluttet, at der 

skulle afholdes en trafikkonference. Planlægningen af en trafikkonfe-

rence er påbegyndt, og det forventes at trafikkonferencen afholdes sidst 

på året. 

  

Flygtninge 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene
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På møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 blev besluttet at lave en erfa-

ringsopsamling om boligplacering af flygtninge fra juni/juli 2015, og at 

sende denne til KL til brug for økonomiforhandlingerne. Midt i forløbet 

blev som bekendt opnået et forhandlingsresultat mellem KL og regerin-

gen. De indsamlede oplysninger er fremsendt til KL’s brug i forhold til 

området i øvrigt. 

 

Status på analyser af økonomien 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 og 

den samlede analyse afrapporteres til KKR i to dele i hhv. november 

2015 og april 2016. Der var i efteråret 2014 en opfattelse i kommunerne 

af, at udgifterne på voksenhandicapområdet og antal borgere med støtte-

behov var stigende. Styregruppen for rammeaftalen besluttede derfor at 

igangsætte en analyse af udgiftsudviklingen på voksenhandicapområdet. 

Den foreløbige konklusion på analysen, som herefter vil indgå i den sam-

lede fremtidige analyse er i kort form: At udgifterne steg i 2014 med ca. 

3% og at antal borgere med støttebehov ligeledes steg med ca. 4%, mens 

udgifterne i 2015 kun forudses at stige minimalt og antallet af borgere 

med støttebehov forventes at falde med 4% til ca. 2013 niveau. Der er 

derfor ingen anledning til på det foreliggende grundlag at overveje igang-

sættelse af hurtige initiativer, i stedet afventes resultatet af den samlede 

analyse. På KKR Sjællands hjemmeside under dagsorden til møde den 

10. september 2015 kan findes en kort status for og beskrivelse af det 

igangsatte.  

 

Beslutning 

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

 

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

MDR-2014-00372 adr 

 

Baggrund 

Der orienteres om dagsordenspunkter til næste møde i KKR Sjælland 

den 23. november 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ring-

sted kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder. Gruppemøderne 

kan placeres fra kl. 8.00-9.30.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 23. november 2015 forventes følgende sager: 

 

• Drøftelse med formandskabet fra RAR Sjælland om bl.a. udfordrin-

gerne på arbejdsmarkedsområdet i region Sjælland 

• Afrapportering fra kommunerne i region Sjælland på centrale udmel-

dinger på det specialiserede socialområde om 1) Børn og unge med 

alvorlig synsnedsættelse 0-17 år og 2) Voksne med kompleks erhver-

vet hjerneskade 

• Afrapportering på delanalyse om økonomien på det specialiserede so-

cialområde: Sammenligning af udgifter til køb og indtægter fra salg af 

pladser på voksen- og børneområdet 

• Dimensionering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 

2016 i region Sjælland 

• Regional væksthusaftale. 

 

Beslutning 

KKR Sjælland tiltrådte indstillingen. 
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7. Eventuelt  

 

 

 

 


