
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. 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 2015 

 

 

K K R  S J Æ L L A N D  

Dato: 21-04-2015 10:00 

Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted.  

 Mødet er fra kl. 10.00-12.30.  

 Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

 i tidsrummet 8.30-10.00 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  

 

1.1. Godkendelse af dagsorden  

MDR-2014-00370 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 frem-

me en sag. Det forventes, at sagerne har en sådan form, at der umiddel-

bart kan tages stilling til indholdet og at de derfor som udgangspunkt ik-

ke 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 efterret-

ning uden yderligere dialog. 
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4. Meddelelser 

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

mation fra diverse møder. 

 

 

1.2. Godkendelse af referat 

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

Referatet af møde i KKR Sjælland den 2. marts 2015 blev udsendt til 

medlemmerne den 6. marts 2015.  

 

Indstilling 

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

land den 2. marts 2015. 

 

Sagsfremstilling 

Der henvises til referatet.  
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2. Regionalpolitiske sager  

 

2.1. Beslutningssag: Praksisplan 

MDR-2014-00369 hfh 

 

Baggrund 

Med ændringer i Sundhedsloven i juni 2013 blev kompetencerne og op-

gaverne for henholdsvis Praksisplanudvalget, Sundhedskoordinationsud-

valget, Patientinddragelsesudvalget, Kommunalt Lægeligt Udvalg og 

Samarbejdsudvalget ændret. Det er praksisplanudvalgets opgave, at der 

en gang i hver kommunal og regional valgperiode udarbejdes en praksis-

plan for den pågældende region, kommunerne i regionen og almen prak-

sis.  

 

Den konkrete udmøntning forudsætter, at der indgås en underliggende 

aftale med PLO vedrørende særlige opgaver til almen praksis. Der er fra 

centralt hold lagt op til, at kommunerne afsætter midler til de underlig-

gende aftaler. For Sjælland er der tale om ca. 15 mio. kr., som skal bruges 

hen over perioden 2014-2017. Det er vigtigt, at de kommunale medlem-

mer af Praksisplanudvalget (PPU) kan indgå i forhandling med et sikkert 

kommunalt mandat og have den nødvendige økonomi at forhandle ud 

fra.  

 

Indstilling 

Det indstilles:  

• at KKR Sjælland anbefaler, at de sjællandske kommuner afsætter de-

res respektive andele af midler til forhandling af den underliggende 

aftale og 

• at KKR tager principiel stilling til hvilket mandat de kommunale 

medlemmer af Praksisplanudvalget skal have i forbindelse med de vi-

dere forhandlinger om en praksisplan.  

 

Sagsfremstilling 

Praksisplanen definerer rammen for de opgaver, som ønskes løst af a l-

men praksis inden for regionen. Den konkrete udmøntning forudsætter, 

at der indgås en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor 

implementering og ressourcer aftales. 

 

./. Se nærmere i vedlagte baggrundsnotat. 

 

 Som udgangspunkt skal der i forhold til den underliggende aftale tages 

stilling til tre hovedopgaver:  
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1) Der skal tages stilling til lægedækning og en decentralisering af de 

opgaver, der omhandler sygebesøg og samtaleterapi.  

2) Der vil blive behov for at tage stilling til og prioritere de opgaver, 

som fremgår af den nye Sundhedsaftale og tiltænkes almen praksis 

og eventuelt øvrige temaer fra parterne. 

3) Der bliver behov for at tage stilling til, hvad der skal ske i forhold til 

de nuværende § 2 aftaler. 

 

Aftaleparterne ift. den underliggende aftale er PLO Sjælland, Region 

Sjælland og de 17 kommuner, repræsenteret ved de kommunalt udpegede 

medlemmer af Praksisplanudvalget. 

 

Økonomi 

Hvad angår økonomien ift. Praksisplan og den underliggende aftale, så 

kan der som udgangspunkt snakkes om henholdsvis ’gamle’ og ’nye’ 

midler.  

 

De ’gamle’ midler er de 210 mio. kr. der på nuværende  tidspunkt er en 

del af den centrale overenskomst mellem RLTN og PLO ift. samtalete-

rapi og sygebesøg, men som skal decentraliseres og lægges ud lokalt.  

De ’nye’ penge er de midler, som Danske Regioner og KL via økonomi-

aftalerne i 2015 har tilkendegivet, at regioner og kommuner vil afsætte i 

forlængelse af udlægningen/decentraliseringen af henholdsvis samtalete-

rapi og sygebesøg. Hver part afsætter 100 mio. kr. til aftalt opgaveudvik-

ling for at understøtte praksisplanlægningen. Øremærkningen af de ’nye’ 

penge skal ses i lyset af, at kommunerne via Økonomiaftalen 2015 har 

fået 350 mio. kr. for at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen. 

 

KL og Danske Regioner enige om at anvende bloktilskudsnøglen til for-

deling af de 200 mio. kr. til prioritering i de fem PPU'er. 

 

I forhold til sjællandsregionens andel af ovenstående, så er der tale om 

ca. 15 mio. kr. til de sjællandske kommuner og ca. 15 mio. kr. til Region 

Sjælland. Disse midler afsættes til brug over hele aftaleperioden, dvs. fra 

2014 til udgangen af 2017. 

 

Den sjællandske andel af de ’gamle’ penge er ca. 28 mio. kr. (sygebesøg 

og samtaleterapi). 
  



KKR Sjælland  | 21-04-2015 

 SIDE  |  7 

 

Sygebesøg og samtaleterapi 

Ud over lægedækning skal der således laves aftale inden for områderne 

sygebesøg og samtaleterapi der udmønter de 210 mio. kr. på landsplan 

(ca. 28. mio. kr. for Sjælland) Såfremt der indgås aftale herom har kom-

muner og regioner givet tilsagn om at bidrage med yderligere 100 millio-

ner hver (i alt 30. mio. kr. for Sjælland). Decentraliseringen af de opga-

ver, der omhandler sygebesøg og samtaleterapi i den centrale overens-

komst, er derfor en betingelse for, at de 100 mio. fra hhv. kommuner og 

regioner kommer i spil. 

 

Sundhedsaftale – opgaver til almen praksis 

Sundhedsaftalen 2015-2018 er politisk behandlet og godkendt af Sund-

hedsstyrelsen. I regi af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) arbejdes 

der på en implementeringsplan for sundhedsaftalen. Af denne kommer 

det til at fremgå, hvilke udviklingsopgaver som ønskes varetaget i samar-

bejde med og af almen praksis. Når implementeringsplanen foreligger, er 

der bedre mulighed for at prioritere og specificere de opgaver, som ti l-

tænkes almen praksis – samt om disse skal indgå i den underliggende af-

tale eller allerede er dækket ind som en del af den centrale overenskomst 

ml. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO. 

 

Øvrige temaer 

Der er i Praksisplanudvalget en drøftelse af hvilke temaer der skal indgå i 

praksisplanen ud over de obligatoriske områder. Temaer der har været 

drøftet i Praksisplanudvalget har blandt andet været telesygebesøg, tele-

medicin generelt, tilgængelighed, fast lægedækning på akutpladser, tidlig 

opsporing af udsatte grupper eller samarbejde og brug af kommunale ti l-

bud (se nærmere i vedhæftede baggrundsnotat). Der kan laves fælles løs-

ninger der dækker hele regionen eller der kan laves forsøgsordninger der 

senere kan udbredes eller særlige indsatser i bestemte geografisk afgræn-

sede områder. 

 

Aftaleramme 

Fra de kommunale medlemmer af PPUs side er der lagt op til, at der skal 

være en vis ensartethed i de aftaler der indgås, således at der bliver en 

fælles ramme, med den nødvendige fleksibilitet. Der skal være mulighed 

for afprøvning af forskellige modeller lokalt inden eventuel implemente-

ring som standardløsning. Aftaleramme kan eksempelvis indeholde 2-4 

forskellige modeller som kan vælges lokalt.. 

 

Videre er der fra kommunal side i PPU lagt op til, at det vigtigste emne 

at få håndteret er lægedækning, da det for nogle kommuner er en udfor-
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dring, der skal løses før det giver mening, at begynde at tale om de øvr i-

ge emner. Det er derfor også besluttet, at Praksisplanudvalget skal have 

fokus på lægedækning i hele perioden. 

 

Endvidere er der fra kommunal side i PPU lagt op til, at udvalget først 

behandler samtaleterapi og sygebesøg og at udvalget på den baggrund får 

nogle erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde. En tilgang kunne 

være eksempelvis, at prioritere at der blev igangsat et pilotprojekt på te-

lesygebesøg, der kunne danne baggrund for en generel implementering i 

hele regionen. 

 

Proces 

For at sikre en hensigtsmæssig kommunal proces for forankring af man-

dat til de kommunale medlemmer af PPU er der tilrettelagt en politisk og 

en administrativ proces. 

 

Den politiske proces er tilrettelagt således, at der løbende orienteres om 

Praksisplanudvalgets (PPU) arbejde, og at der sikres mulighed for en 

drøftelse af lokale prioriteter og sikring af inddragelse af de relevante po-

litiske fora. I den forbindelse har der bl.a., den 11. juni og 11. november 

2014, været afholdt møder med de kommunale udvalgsformænd inden 

for sundhedsområdet, hvor der er orienteret om arbejdet i PPU, og hvor 

det har været muligt at komme med forslag til emner til drøftelse i PPU. 

 

Der er endvidere lagt en administrativ struktur om PPU’s arbejde, der 

sikrer, at det er muligt at skaffe viden om de kommunale behov samt 

opbygge den nødvendige faglige viden i kommunerne. 

 

Mandat til Praksisplanudvalgsmedlemmerne 

Det er vigtigt for den forestående forhandlingsproces, at de kommunale 

medlemmer af Praksisplanudvalget har tilstrækkelig politisk opbakning til 

at kunne forhandle om den sjællandske andel af midlerne til at udvikle 

det nære sundhedsvæsen i Sjælland. Derfor er det vigtigt, at de kommu-

nale medlemmer af Praksisplanudvalget kan indgå i forhandlinger med 

region og almen praksis med et sikkert kommunalt mandat at forhandle 

ud fra. Der lægges derfor op til en principiel drøftelse af hvor bredt eller 

snævert et mandat medlemmerne af praksisplanudvalget skal have. Hvor 

tæt skal KKR følge forhandlingerne og hvor tæt skal kommunerne være 

på. 
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2.2. Beslutningssag: Takst og udgiftsudviklingen på det specialiserede 
socialområde og oplæg til økonomiske anbefalinger  

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

KKR Sjælland drøftede på sit møde den 10. marts 2014 en fælles anbefa-

ling til kommunerne til takstudviklingen på det specialiserede social- og 

undervisningsområde 2015. KKR Sjælland bad om, at der ved behand-

lingen af sagen i 2015 forelå en analyse som oplæg til en treårig aftale.  

  

KKR Sjælland skal på møde den 21. april 2015 som i tidligere år drøfte 

anbefalinger til kommuner og region i forhold til takstudviklingen i bud-

get 2016 og herunder forslag til analyse af mulige effektiviseringstil -

tag/værktøjer som grundlag for en flerårig aftale.  

 

K17 har på møde den 27. marts 2015 drøftet sagen og anbefaler indsti l-

lingen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland:  

• anbefaler kommuner og region, at der i 2016 sikres en udvikling i tak-

sterne svarende til den generelle pris- og lønudvikling minus 1 pct. 

point,  

• og tiltræder forslag til analyse og tidsplan som oplæg til en flerårig af-

tale i forbindelse med rammeaftale 2017.  

 

Sagsfremstilling 

KKR Sjælland har siden 2007 to gange årligt fået forelagt analyser af 

takst- og udgiftsudviklingen, (hhv. budget og regnskab), og KKR Sjæl-

land har i en årrække påvirket økonomien på området gennem fælles an-

befaling til udviklingen i takster det kommende år. 

 

Det var ønsket, at analysen af budget 2015 i forhold til de tidligere årlige 

analyser, som KKR Sjælland har fået forelagt, skulle have et øget detalje -

ringsniveau herunder på tilbudsniveau. Det analysegrundlag, der er til rå-

dighed, giver ikke mulighed for at udarbejde den af KKR ønskede ana-

lyse med et tilstrækkeligt validt resultat, idet der er sket markante tilpas-

ninger og ændringer over perioden både i målgrupper og strukturændrin-

ger i kommunerne.   

 

Takstanalysen budget 2015 viser overordnet en stabilisering i pladstal, 

balance mellem udbud og efterspørgsel, og at henstillingen om at holde 

takststigningerne på maksimalt p/l minus 1,5 procent (excl. korrektion 
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for overskud og underskud mellem årene) er overholdt. Som oplæg til 

indgåelse af en flerårig aftale giver takstanalysen imidlertid ikke et enty-

digt billede og er behæftet med usikkerhed. 

 

Det er relevant at udvide perspektivet til at se på andre effektiviserings-

værktøjer end takster, da det takstbelagte område kun dækker ca. 40 % af 

det samlede specialiserede socialområde i region Sjælland. Der lægges så-

ledes nedenfor op til en mere langsigtet strategi, hvor flere analyser 

igangsættes og flere styrings- og effektiviseringsværktøjer analyseres og 

evt. tages i brug.  

 

For region Sjælland gælder:  

• Det samlede specialiserede socialområde udgør 6 mia. kr. 

• Af de 6 mia.kr. udgør voksenområdet 3,8 mia. kr. og børne-og unge-

området 2,2 mia.kr.  

• Af de 6 mia. kr. udgør det takstbelagte område 2,5 mia.kr.   

• Inden for det takstbelagte område fylder børne- og ungeområdet 

marginalt. 

• Udgifterne på det specialiserede socialområde er generelt stigende 

• På udgiftssiden ligger børneområdet i region Sjælland ca. 20 % over 

landsgennemsnittet, mens voksenområdet ligger lige på landsgen-

nemsnittet 

• Kommunerne oplever udfordringer både hvad angår antal af borgere 

med støttebehov og kompleksitet i borgernes problemstillinger.  

• På landsplan har KL prognosticeret, at udgifterne til det specialise-

rede socialområde i 2014 forventes at lande 700 mio. kr. over budget 

– tendensen forventes også i region Sjælland.   

 

På den baggrund foreslås igangsat en række analyser af relevante fælles 

effektiviseringsværktøjer som samlet oplæg til indgåelse af en flerårig af-

tale om økonomien herunder takstudviklingen i forbindelse med ramme-

aftale 2017. KKR Sjælland vil løbende få forelagt resultaterne af arbejdet.  

 

Det foreslås, at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviserings-

værktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i KKR Sjælland:  

1. Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-

området med sammenligning af udgiftsniveau på tværs og ift. landstal 

samt fokus på, hvordan region Sjælland ligger ift. landsgennemsnittet 

jf. ECO-nøgletal mv. Der sigtes efter, at resultaterne forelægges for 

KKR i september 2015. 

2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig 

tyngde. November 2014 er igangsat økonomisk analyse af voksen-

handicapområdet, der fokuserer på udviklingen i antal borgere og 
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udgifter. Der sigtes efter, at antalsoplysninger forelægges for KKR i 

juni 2015 og tyngdemålingen forelægges i april 2016. 

3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen af denne og mu-

ligheden for at hæve den. Data foreligger jf. bilag 1.  

4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument til 

effektivisering via almindeligt konkurrencepres og med mulige lavere 

priser. Der sigtes efter, at forslag til gennemførelse af udbud af yder-

ligere målgrupper foreligger i september 2015. 

5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.  En mulighed er, at 

ekstern konsulent afprøver andre analysevinkler på taksternes udvik-

ling og størrelse herunder med benchmarking til de andre regioner. 

Der sigtes mod forelæggelse for KKR i november 2015.  

 

Der findes både fælles styringsinstrumenter og lokale styringsinstrumen-

ter, samt nogle som er begge dele jf. bilag 2. 

 

Indenfor rammeaftalesamarbejdet har der udover de to årlige takstanaly-

ser og den økonomiske analyse af voksenhandicapområdet jf. punkt 2, 

bl.a. været arbejdet med særligt dyre enkeltsager/anbringelser på hhv. 

voksen- og børneområdet og standardkontrakter. Resultaterne fra disse 

arbejder vil indgå i analyserne, hvor det er relevant. 

 

De samlede resultater af arbejdet vil således kunne danne grundlag for 

indgåelse af en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftale 2017 i for-

året 2016. 

 

Der er forskellige holdninger til, om takstinstrumentet er det rigtige. Med 

henblik på at fastholde kravet om effektiviseringer på området, så anbe-

fales det imidlertid, at KKR Sjælland  i budget 2016 fastholder tidligere 

års anbefalinger om, at der sikres en udvikling i taksterne svarende til 

den generelle pris- og lønudvikling minus 1 procent-point.  

 

./… Overblik over udgiftsudviklingen, benchmark og belægningsprocent i 

region Sjælland findes i bilag 1, oversigt over mulige effektiviserings-

værktøjer findes i bilag 2 og takstanalyse budget 2015 findes i bilag 3.  
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2.3. Beslutningssag: Vinterferiens placering 

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

På møde i KKR Sjælland den 2. marts 2015 blev der peget på, at det 

kunne være relevant at se på, om vinterferien kan samles i samme uge for 

de 17 kommuner, hvilket man har gjort på Fyn.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter sagen.  

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen i skolekommunen bestemmer, hvornår der holdes 

ferier og fridage – og disses placering i løbet af skoleåret. 

 

De fynske kommuner har tilbage i 2013 besluttet at flytte vinterferien fra 

uge 8 til uge 7. Argumentet var det fælles arbejdsmarked med kommu-

ner, hvor ferien var placeret i uge 7, og en mindre analyse af samfunds-

økonomiske konsekvenser.  

 

De Nordjyske kommuner har marts 2014 drøftet sagen, der var enighed 

om, at det måtte være op til den enkelte kommune. Nordjyske erhvervs- 

og turismeorganisationer pegede på fordelen ved at opretholde vinterfe-

rien i uge 8 (i de kommuner hvor den er placeret der).  

 

Følgende 11 kommuner i KKR Sjælland holder jf. kommunernes hjem-

mesider vinterferie i uge 7: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, 

Sorø, Næstved, Faxe, Lolland, Guldborgsund, Ringsted, Vordingborg. 

Dog således at i Holbæk kommune kan skolebestyrelsen ved den enkelte 

skole vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

Følgende 6 kommuner holder vinterferie i uge 8: Roskilde, Greve, Køge, 

Solrød, Stevns, og Lejre.  

 

Blandt de nærtliggende kommuner i region Hovedstaden har følgende -  

jf. kommunernes hjemmesider -  vinterferie i uge 8: 

Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, og Rødovre. 

 

På Københavns kommunes hjemmeside fremgår for skoleåret 

2015/2016 en vejledende ferieplan, hvoraf der er én med vinterferie i 

uge 7, og én ferieplan uden vinterferie.  
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2.4. Beslutningssag: National aftale for væksthusene 2016 

SAG-2014-00370 hfh 

 

Baggrund 

KL skal sikre det bredest mulige mandat til den nationale aftale for 

væksthusene i 2016. Kommunernes krav til aftalen indhentes derfor via 

KKR og indarbejdes i forhandlingerne mellem KL og Erhvervsstyrelsen. 

Aftalen for 2016 indgås med regeringen i forbindelse med økonomiafta-

len. 

 

Forhandlingerne forløber forskudt i forhold til KL og Erhvervs- og 

Vækstministeriets forhandlinger om en ny rammeaftale for Væksthusene 

efter 2015, i hvilken parterne er enige om at fortsætte Væksthusene som 

system og fastholde basisfinansieringsmodellen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• drøfter væksthusenes resultater for 2014 samt  

• godkender oplægget til kommunernes krav til væksthusenes mål og 

fælles aktiviteter for den nationale aftale 2016. 

 

Sagsfremstilling 

Væksthusene varetager den specialiserede erhvervsservice. De skal finde, 

opdyrke og motivere danske vækstiværksættere og vækstvirksomheder.  

 

KL og Erhvervs- og Vækstministeriet lægger vægt på, at Væksthusene 

opgaver er begrundet i forhold til, hvad der giver effekt for virksomhe-

derne. Den nationale aftale indeholder derfor mål for væksthusenes akti-

viteter, kvalitet og effekt, samt et mål for det samlede samfundsøkono-

miske afkast.  

 

Erhvervsstyrelsens resultatopgørelse for den nationale aftale for Vækst-

husene 2014 viser, at: 

• Væksthusene samlet set overpræsterer på antal basisaktiviteter, idet 

antallet af vækstkortlægninger ligger 6 pct. over de forventede 2.000 

• 2/3 af de adspurgte virksomheder vurderer, at sparring med Vækst-

huset i høj grad eller i nogen grad har påvirket virksomhedens udvik-

ling positivt 

• Tilfredsheden er meget høj, 98 pct.  

• Virksomheder, der benyttede Væksthuset i 2012, har over en toårig 

periode frem til 2014 haft en gennemsnitlig vækst i beskæftigelsen på 

10,3 pct. Når man sammenligner med kontrolgrupper, kontrolleret og 
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vægtet for region, branche og størrelse, har Væksthusenes brugere i 

snit et forspring på 7,7 pct. points. 

• De tilsvarende tal for omsætning viser en gennemsnitlig vækst for 

Væksthuskunder på 12,4 pct. og for kontrolgruppen på 3,2 pct., eller 

et forspring på 9,2 pct. point. 

• Endelig viser opgørelsen at virksomheder, der har benyttet Væksthu-

senes i 2012 to år senere har en gennemsnitlig vækst i salg til udlan-

det på 15,8 pct., hvor tilsvarende tal for kontrolgruppen ligger på 9,6 

pct., og altså viser en forskel på 6,2 pct. point. 

• Erhvervsstyrelsen har kigget på andelen af virksomheder med betyde-

lig vækst på min. 20 pct. i 2 sammenhængende år og min 10 ansatte 

efter måleperioden. Opgørelsen viser, at 12 pct. af disse virksomhe-

der har benyttet et Væksthus inden for de seneste 5 år.   

• Det samfundsøkonomiske afkast blev i 2013 estimeret til kr. 2,6. 

 

Væksthusene dokumenterer således de bedste resultater nogensinde i 

gennemsnit. Tallene varierer mellem regioner, hvilket er et udtryk for 

forskellige faktorer, herunder omfanget af den længerevarende økonomi-

ske krise, lokale forskelle i erhvervsstrukturer og rammebetingelser og 

forskellige prioriteringer og satsninger i regionerne.  

 

Med den kommende rammeaftale for Væksthusene efter 2015, er der 

fortsat grund til at stille høje forventninger til Væksthusenes bidrag til at 

skabe vækst i private virksomheder.  

 

Derfor indstiller KL, at aftalen for 2016 fastholder de høje krav til aktiv i-

teter, resultater og effekter, herunder kravet i aftalen fra 2015 om, at 

Væksthusene samlet set øger den samfundsøkonomisk værditilvækst fra 

2,6 til 3,0. Desuden foreslår KL at genindføre målet om andel af vækst-

huskunder, der løftes til vækstlaget. Målet udgik af 2015-aftalen.  

 

Parterne er enige om, at Væksthusene som led i den fortsatte implemen-

tering af den nye, fælles vækstmodel 2.0 skal have opmærksomhed på en 

række fælles indsatsområder i 2016.  

 

KL foreslår følgende drøftet: 

• Væksthusene har i 2015-aftalen som mål at udvikle, beskrive og af-

prøve en metode for opfølgning over for virksomheder, der har væ-

ret kunder i Væksthusene, og som kan være klar til at tage næste 

skridt ift. vækst. KL foreslår, at der i 2016 stilles krav om, at den nye 

metode anvendes systematisk på tværs af væksthuse, samt at der sker 

en fælles opfølgning og evt. tilpasning.  
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• Væksthusene har hver især specialistkompetencer, som de stiller til 

rådighed for de lokale virksomheder. I forbindelse med ”Væksthuse-

ne 2.0” blev der peget på gevinster ved at væksthusene bringer disse i 

spil på tværs. Der pågår et arbejde for at udvikle en fælles model for 

tværgående anvendelse af specialistkompetencer. KL foreslår, at der i 

2016 stilles krav om, væksthusene tager en fælles model i anvendelse.  

• Væksthusene skal tilbyde kompetenceudvikling for medarbejderne på 

tværs af Væksthusene og den lokale erhvervsservice. En kortlægning 

foretaget i 2014 viser store regionale forskelle på aktiviteter og finan-

siering. KL foreslår, i forlængelse af et af forhandlingstemaerne for 

den kommende rammeaftale for væksthusene, at der i 2016 stilles 

krav om, at væksthusene i højere grad samarbejder om kompetence-

udviklingsaktiviteter for medarbejderne i Væksthusene og den lokale 

erhvervsservice. Målet er, at understøtte et professionelt og smidigt 

erhvervsfremmesystem, der i alle led leverer service til virksomheder-

ne. 

 

 

2.5. Temadrøftelse: Indspil til Greater Copenhagen – første drøftelse  

MDR-2014-00370 hfh 

 

Baggrund 

Der var på mødet i KKR Sjælland den 2. marts 2015 opbakning til, at de 

17 kommuner indgår aktivt i arbejdet med Greater Copenhagen. KKR 

Sjælland besluttede at de Sjællandske kommuner skulle komme med et 

inspil til bestyrelsen for Greater Copenhagen, det blev endvidere beslut-

tet, at hver kommune skulle fremsætte de 2-3 emner som, den enkelte 

kommune vurderer, er vigtige at få med i samarbejdet med henblik på at 

et fælles indspil kunne vedtages på KKR mødet den 21. april 2015. 

 

Flere kommuner har meldt emner ind. Det er imidlertid ikke alle kom-

muner, der har kunnet nå at behandle sagen. Der lægges på den bag-

grund op til en første drøftelse af de indmeldte emner, således at et ind-

spil kan vedtages på mødet den 17. juni 2015. 

 

Indstilling 

Det indstilles: 

• at KKR Sjælland tager en første drøftelse med udgangspunkt i de fo-

reslåede emner og  

• at administrationen ved K17, på baggrund af drøftelserne og de en-

kelte indspil fra kommunerne, udarbejder forslag til indspil til KKR 

mødet den 17. juni 2015. 
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Sagsfremstilling 

Kommunerne er opfordret til at drøfte og komme med forslag til de 2-3 

emner som, den enkelte kommune vurderer, er vigtige at få med i samar-

bejdet med henblik på at kunne vedtage et fælles indspil. Det er foreslået, 

at der kunne tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

1. Hvad skal der komme ud af samarbejdet for den enkelte kommune? 

2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det 

videre arbejde? 

3. Hvordan kan den enkelte kommune bidrage til arbejdet med Grea-

ter Copenhagen? 

 

Der er foreløbigt 9 kommuner der har meldt emner ind og der er flere 

kommuner der har tilkendegivet, at de drøfter sagen senere. 

 

De foreslåede emner fordeler sig på følgende hovedemner: 

• Tiltrækning af arbejdskraft 

• Fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet 

• Internationalisering 

• Samordning af aktører 

• Forslag til prioriterede styrkepositioner: 

− Fødevarer 

− Re-industrialisering af Sjælland/produktions-sites 

− Kapitalisering af de store offentlige investeringer 

− Etablering af logistik-klynge 

− Bioøkonomi, energi, miljø, klima og bæredygtighed 

− Turisme 

 

./.. I vedlagte notat er de enkelte kommuners indspil fordelt under hoved-

emnerne. Endvidere er de enkelte kommuners indspil vedlagt. 
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3. Udpegninger  

 

3.1. Nyt medlem af KKR Sjælland og udpegning til Øresundkomiteen 

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

Enhedslisten har meddelt ændringer i sin repræsentation i KKR.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland  

• tager til efterretning, at Jette W. Jørgensen (Ø), Køge kommune ind-

træder i KKR Sjælland  

• udpeger Jette W. Jørgensen (Ø), Køge kommune, som nyt medlem af 

Øresundskomiteen i stedet for Jan Jacobsen, Ringsted kommune. 

 

Sagsfremstilling 

Medlem af KKR Sjælland Jan Jacobsen (Ø), Ringsted kommune har 

meddelt, at han ønsker at trække sig som medlem af KKR Sjælland samt 

fra øvrige poster, hvor til han er udpeget af KKR Sjælland. Jan Jacobsen 

er medlem af Øresundkomiteen.  

 

Stedfortræder Jette W. Jørgensen (Ø), Køge Kommune indtræder ifølge 

KKR’s forretningsorden som nyt medlem af KKR Sjælland for Enhedsli-

sten, og enhedslisten udpeger en ny stedfortræder. Enhedslisten peger 

endvidere på, at Jette W. Jørgensen tilsvarende overtager Jan Jacobsens 

plads i Øresundskomiteen. 

 

 

3.2. Udpegning til samarbejdsudvalget fysioterapeuter 

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

Der meddeles nedenfor ændringer i repræsentationen i samarbejdsudval-

get – fysioterapeuter.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger Lars Hoppe Søe (B), Næstved 

kommune som nyt medlem af samarbejdsudvalget – fysioterapeuter i 

stedet for Pernille Beckmann (V), Greve kommune.  
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Sagsfremstilling 

Pernille Beckmann (V), Greve kommune har meddelt, at hun ønsker at 

udtræde af samarbejdsudvalget fysioterapeuter. Lars Hoppe Søe indtræ-

der.  
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4. KKR 
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5. Siden sidst  

 

5.1. Meddelelser 

MDR-2014-00370 adr 

 

Baggrund 

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

se sager og møder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 

• KKR Sjælland drøftede på forrige møde kystsikring og besluttede at 

./. rette henvendelse til KL. Svar fra KL er vedlagt som bilag. 

• Møde med Movia den 27. marts 2015 vedr. ny finansieringsmodel. 

Bestyrelsesformanden beklagede, at det ikke var muligt at nå til enig-

hed om en overgangsperiode. Konklusionen på mødet blev imidler-

tid, at det ikke ændrer på den foreslåede fordeling af ruter. 

• På KKU formandsskabsmødet den 7. april 2015, blev følgende drøf-

tet 

- Kriegers Flak: Der var enighed om, at det er vigtigt at fastholde 

presset for at Kriegers Flak realiseres. 

- Status på turisme 

En aftale med Østdansk turisme er ved at være på plads. Fonden 

regner med at fortsætte, bl.a. fordi der er nogle EU-projekter, der 

skal fortsætte, indtil de kan afsluttes endeligt.  

Østersøpartnerskabet bliver en mindre enhed med fokus på kon-

krete aktiviteter. I øjeblikket er der dialog med destinationerne. 

Det forventes, at der afholdes et mindre politisk møde i maj/juni.  

- Mobil- og bredbånd 

Regionens og KKRs formandskaber drøftede det videre forløb. 

Regionen oplyste, at de er ved at lave en Gallupundersøgelse, der 

skal give et billede af situationen på mobil- og bredbåndsdæknin-

gen. Formandskaberne vil fastholde fokus på problemstillingerne, 

via et dialogforum. 

- Møde med MF den 27. april 2015 - forberedelse 

• Infrastruktur 

• Mobil- og bredbånd 

• Lægedækning 

- Evt. Kriegers Flak 

- Evt. uddannelse  
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• Den 17. april 2015 blev afholdt/afholdes temamøde for udvalgsmed-

lemmer om fokusområder i udviklingsstrategi på det specialiserede 

socialområde 2016. 
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6. Punkter til næste møde  

 

6.1. Dagsordenspunkter til næste møde 

MDR-2014-00370 adr  

 

Baggrund 

Der orienteres nedenfor om dagsordenspunkter til næste møde i KKR 

Sjælland den 17. juni 2015 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ring-

sted kl. 9.30-12.30. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres 

fra kl. 8-9.30. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

På mødet i juni 2015 forventes følgende sager: 

• Rammeaftale 2016: Styringsaftale og udviklingsstrategi  

• Tilbagemelding analyse kommunikationsområdet – VISP, Taleinsti-

tuttet) og specialrådgivningen   

• Flygtningefordeling 2016 

• Proces og status i forbindelse med sosu-dimensionering 

• Mødekalender 2016 

• Energiklyngecentrets resultatkontrakt 2016  

• Afrapportering fra arbejdsgruppe om modeller for fælles vagtcentral 

• Greater Copenhagen 

• Fremtidens Region Sjælland. 
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7. Eventuelt  

 


